
BAB II 

LANDASAN HISTORIS-FILOSOFIS PENDIDIKAN KRITIS 

A. Pendidikan Kritis: Latar Kesejarahan dan Filosofis 

Perkembangan ilmu pengetahuan berlangsung secara gradual dan periodik 

seiring dengan perkembangan budaya serta peradaban manusia. Setiap 

perkembangan yang terjadi selalu menghasilkan kekhasan karakteristik berupa 

struktur, unsur, dan hakikat dari ilmu pengetahuan tersebut. Sungguhpun 

demikian, perkembangan maupun pergeseran karakteristik ilmu pengetahuan tadi 

merupakan manifestasi dari sebuah perubahan yang jauh lebih fundamental lagi, 

yakni perubahan di tingkat ide tau gagasan. Artinya, perkembangan yang 

berlangsung dalam suatu ilmu pengetahuan sesungguhnya diawali dan/atau 

dipengaruhi oleh perdebatan yang terjadi dalam bidang filsafat. Untuk itu, 

menjadi penting di sini untuk dikemukakan penjelasan tentang tahapan dan 

dinamika yang terjadi dalam diskursus filosofis serta pengaruhnya terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan. 

Pada umumnya dalam pandangan tradisional, ilmu pengetahuan terpisah ke 

dalam dua kategori: ilmu alam natural science dan ilmu sosial social science. 

Pendapat semacam ini didasarkan pada Wilhelm Dilthey, yang “membedakan 

ilmu-ilmu alam naturwissenscaften dan ilmu-ilmu roh atau budaya 

geisteswissenschaften”.
1
 Pendapat dari Dilthey tersebut mendapat penegasan dari 

                                                           
1
F. Budi Hardiman, Melampaui Positivisme dan Modernitas (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 

22. 
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Suriasumantri bahwa “cabang-cabang ilmu pengetahuan berkembang dari dua 

cabang utama yakni filsafat alam yang kemudian menjadi rumpun ilmu-ilmu 

alam the natural sciences dan filsafat moral yang kemudian berkembang ke 

dalam cabang ilmu-ilmu sosial the social sciences”.
2
 

Dalam fungsinya, kedua cabang ilmu pengetahuan di atas mempunyai 

peran yang berbeda: Ilmu alam naturwissenschaften berperan memberikan 

informasi berupa penjelasan erklaren dengan cara mencari sebab-akibat; 

Sedangkan, ilmu sosial geisteswissenschaften berfungsi memberikan informasi 

atau penjelasan melalui pemahaman makna siinverstehen. Selain itu, dilihat dari 

prosedur penarikan kesimpulan dari kelompok ilmu pengetahuan tersebut pun 

memakai mekanisme yang berbeda. Ilmu pengetahuan alam lebih sering 

menggunakan logika deduktif yaitu “cara untuk mencapai kesimpulan bila lebih 

dahulu telah diajukan pertanyaan, kesimpulan yang sahih pada suatu penalaran 

deduktif selalu merupakan akibat yang bersifat keharusan dari pernyataan yang 

lebih dahulu diajukan”.
3
 Sebaliknya, disiplin keilmuan yang termasuk dalam 

kategori ilmu sosial kerap memakai logika induktif: “menarik kesimpulan dari 

pernyataan-pernyataan yang khusus, sehingga kesimpulan yang dihasilkan hanya 

bersifat probabilitas berdasarkan pernyataan yang telah diajukan”.
4
 

                                                           
2
Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu sebuah Pengantar Populer, Cet. Ke-24 (Jakarta: Pustaka 

Sinar Harapan, 2013), hlm. 93. 
3
Louis O. Kattsoff, Pengantar Filsafat, terj. Soejono Soemargono, Cet. Ke-9 (Yogyakarta: 

Tiara Wacana, 2004), hlm. 28. 
4
Ibid., hlm. 31. 
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Perbedaan mendasar antara kedua bidang ilmu pengetahuan sebagaimana 

diuraikan di atas, dapat dilihat ringkasannya pada tabel berikut ini: 

Tabel 1.2. 

 Penelitian dalam ilmu alam Penelitian dalam ilmu sosial 

Kepentingan Teknis Praktis 

Praksis Kerja  Komunikasi 

Orientasi Sukses Pemahaman timbal-balik 

 
Sumber: F. Budi Hardiman, Melampaui Positivisme dan Modernitas (Yogyakarta: 
Kanisius, 2003), hlm. 29. 
 

Bermula dari perdebatan metodologis pada seputar mekanisme penarikan 

kesimpulan (logika penalaran) inilah selanjutnya melahirkan dua paham/aliran 

yang cukup besar lagi dikenal yakni aliran empirisme dan aliran rasionalisme. 

Pertama, rasionalisme: paham ini dipelopori oleh Rene Decartes, adapun 

beberapa nama yang kerap dikategorikan sebagai filsuf rasionalis mereka adalah: 

Malebranche, Spinoza, Leibniz, dan Wolff. Dalam pandangan para rasionalis 

tersebut, ilmu pengetahuan sejati hanya dapat diperoleh melalui rasio semata. 

Oleh sebab itu, pengetahuan yang dihasilkannya pun lebih bersifat apriori 

knowledge; Kedua, empirisme: paham ini muncul pertama kali di Inggris dengan 

tiga eksponennya yang sangat mashur yaitu David Hume, George Berkeley dan 

John Locke. Para penganut empirisme meyakini bahwa ilmu pengetahuan dapat 

diperoleh semata-mata melalui pengamatan empiris atau yang didasari oleh 

pengalaman indrawi manusia. Karenanya, pengetahuan yang dihasilkan pun lebih 

bersifat aposteriori knowledege. 
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Aliran empirisme beserta logika deduktifnya itulah kemudian banyak 

digunakan pada ilmu pengetahuan alam (sains) yang akhirnya membuahkan hasil 

berupa kemajuan yang cukup signifikan dalam bidang ilmu pengetahuan alam 

(sains) dan teknologi modern.
5
 Kemajuan yang terjadi dalam bidang sains dan 

tekhnologi tadi banyak memberikan manfaat berupa: Munculnya bidang industri 

yang mampu menyerap banyak tenaga kerja; Informasi semakin cepat dan mudah 

didapat; Mobilisasi dari satu tempat ke tempat lain kian mudah dan cepat, dan 

masih banyak lagi. Tetapi, di baik kemajuan tersebut sesungguhnya menyimpan 

pelbagai konsekuensi yang harus ditanggung. Konsekuensi yang dimaksud tidak 

lainyaitu berupa masalah baru: Pola hidup masyarakat menjadi kian konsumtif; 

Berkembangnya cara berpikir materialistik—suatu sikap yang meyakini bahwa 

semua hal ialah materi dan materi lah yang menjadi satu-satunya substansi, 

sehingga pada akhirnya sikap semacam itu akan jatuh pada reifikasi segala 

sesuatu yang berujung pada dehumanisasi; Secara perlahan namun pasti, 

modernitas telah memicu munculnya militerisme, membangkitkan kembali 

semangat tribalisme, dan rasisme yang menimbulkan diskriminasi. Uraian ini 

mendapat pembenaran dari Sugiharto bahwa: 

                                                           
5
Modern adalah bentuk adjektiva yang berasal dari bahasa Latin yaitu Moderna yang berarti 

„sekarang‟ atau bisa diartikan juga dengan „baru‟. Kata Modern ini digunakan untuk menunjukkan 

sebuah suatu masa tertentu di mana pemikiran-pemikiran pada masa itu disebut Modernisme 

sedangkan fakta sosialnya dinamakan Modernitas. “Modernitas memiliki empat elemen pokok: 

Pertama, subjektivitas yang reflektif, yaitu pengakuan akan kekuatan-kekuatan rasional dalam 

memecahkan masalah-masalah kehidupan. Kedua, subjektivitas berkaitan dengan kritik atau ‟refleksi‟ 

yaitu kemampuan untuk menyingkirkan kendala-kendala kebebasan dari tradisi sejarah. Ketiga, 

kesadaran historis yang dimunculkan oleh subjek, bahwa waktu berlangsung secara linier, progresif, 

unik, tak terulangi, dengan titik berat pada kekinian sebagai sumber langka.” Lihat: F. Budi Hardiman, 

Melampaui Positivisme dan Modernitas..., hlm. 194. 
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“Pertama, pandangan dualistiknya yang membagi seluruh kenyataan 

menjadi subjek-objek, spiritual mental, manusia-dunia, dsb., telah 

mengakibatkan objektivasi alam secara berlebihan dan pengurasan alam 

semata-mata; Kedua, pandangan modern yang bersifat objektivistis dan 

positivistis akhirnya cenderung menjadikan manusia seolah objek juga, dan 

masyarakat pun direkayasa bagai mesin. Ketiga, dalam modernisme ilmu-

ilmu positif-empiris mau tak mau menjadi standar kebenaran tertinggi; 

Keempat, adalah materialisme. Bila kenyataan terdasar tidak lagi 

ditemukan dalam religi, maka materilah yang mudah dianggap sebagai 

kenyataan terdasar. Materialisme ontologis ini didampingi pula dengan 

materialisme praktis, yaitu bahwa hidup pun menjadi keinginan yang tak 

habis-habisnya untuk memiliki dan mengontrol hal-hal material. Kelima, 

adalah militerisme. Oleh sebab norma-norma religius dan moral tak lagi 

berdaya bagi perilaku manusia, maka norma umum objektif pun cenderung 

hilang juga; Keenam adalah bangkitnya kembali tribalisme, atau mentalitas 

yang mengunggulkan suku atau kelompok sendiri”.
6
 

 

Lantaran modernitas telah membawa pula bersamanya berbagai dampak 

negatif. Maka, berbagai gagasan dasar dari modernisme, dan segala hal yang 

diasosiasikan dengan modernitas mendapat kritik tajam dari corak pemikiran 

yang dikenal dengan pascamodern atau posmodernisme. Terkait modernitas, 

postmodern ini merespons beberapa hal yaitu: “Pertama, ide mengenai 

subjektivitas yang dipegang teguh selama ini dianggap menyembunyikan 

kekuasaan. Kedua, ide kritik dan refleksi pun dicurigai sebagai usaha totaliter ke 

arah idelogi tertentu. Ketiga, konsep sejarah yang berjalan linier juga 

dipersoalkan”.
7
 Diungkap melalui kalimat berbeda oleh Sugiharto bahwa “nilai 

yang kiranya penting dari postmodernisme ini gagasan-gagasan dasar seperti 

filsafat, rasionalitas, dan epistemologi dipertanyakan kembali secara sangat 

                                                           
6
Bambang Sugiharto, Postmodernisme Tantangan bagi Filsafat (Yogyakarta: Kanisius, 1996), 

hlm. 29-30. 
7
Ibid., hlm. 195. 
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radikal”.
8
 Beberapa nama filsuf yang dapat dikategorikan sebagai pemikir 

posmodernis/pos-strukturalis antara lain: Roland Barthes, Michel Foucault, 

Pierre Bourdieu, Jean Baudrillard, Paul Ricoeur, Gilles Deleuze, Jacques 

Derrida, Luce Irigaray, Julia Kristeva, Jacques Lacan, Emmanuel Levinas, Jean 

Francois Lyotard, Jurgen Habermas. 

Untuk lebih mudah memahami, maka klasifikasi tersebut disajikan dalam 

bentuk tabel sebagai berikut: 

Tabel 2.2. 

 
Sumber: tabel diadaptasi dari Stephen R. C. Hicks, Explaining Postmodernism skepticism 
and Socialism from Rousseau to Foucault (Arizona: Scholargy Publishing, 2004), hlm. 15. 
 

                                                           
8
Bambang Sugiharto, Postmodernisme Tantangan bagi Filsafat…, hlm. 17. 

Aspek Pramodernisme Modernisme Posmodernism 

Metafisika Realisme: 

Supra-Natural 

Realisme: 

Natural 

Realisme: 

Anti-Realisme 

Epistemologi Mistisisme 

dan/atau 

Keimanan 

Objektif: 

Pengalaman dan 

Akal budi 

Sosial-Subjektivistik 

Hakikat 

Manusia 

Dosa asal atau 

bawaan, Tunduk 

pada kehendak 

Tuhan. 

Tabula rasa dan 

otonom 

Konstruksi Sosial 

Etika Kolektivisme: 

Altruisme 

Individualisme Kolektivisme: 

Kesetaraan 

Politik dan 

Ekonomi 

Feodalisme Kapitalisme 

Liberal 

Sosialisme 

Waktu dan 

Tempat 

Abad 

Pertengahan. 

Pencerahan; sains 

abad ke-20, 

bisnis, bidang 

teknis. 

Akhir abad ke-20. 

Humaniora dan profesi 

yang terkait 

dengannya. 
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Dewasa ini, “Habermas membedakan ilmu pengetahuan ke dalam tiga 

cakupan: ilmu-ilmu empiris analitis (ilmu-ilmu alam), ilmu-ilmu historis-

hermeneutis (ilmu-ilmu sosial-kemanusiaan), dan ilmu-ilmu kritis
9
”.

10
 Ketiga 

bidang keilmuan tersebut memiliki beberapa perbedaan yang sangat mendasar 

yaitu: 

“ilmu-ilmu empiris-analitis menghasilkan informasi-informasi yang akan 

memperbesar penguasaan teknis pada manusia. Ilmu-ilmu historis-

hermeneutis menghasilkan interpretasi-interpretasi yang memungkinknan 

adanya suatu orientasi bagi tindakan manusia dalam kehidupan bersama. 

Ilmu-ilmu sosial kritis menghasilkan analisa yang membebaskan kesadaran 

manusia dari kungkungan kepercayaan yang didikte oleh ketergantungan 

kepada kekuasaan atau pun oleh ketergantungan struktural”.
11

 

 

Sedangkan secara lebih spesifik—dalam wilayah ilmu sosial semata, Hardiman 

berpendapat bahwasanya “kalau diadakan semacam kategorisasi umum atas 

filsafat dewasa ini yang berpengaruh besar atas ilmu-ilmu sosial, kita akan 

mendapatkan lima aliran besar: neo-positivisme, fenomenologi, hermeunetik, 

teori kritis (dan neo-marxisme), dan post-strukturalisme (dan strukturalisme)”.
12

 

Aliran dalam ilmu sosial tersebut, selanjutnya memengaruhi dan akhirnya pun 

diadaptasi sebagai cara pandang pada filsafat pendidikan. 

Perdebatan epistemologis sebagaimana diuraikan di atas, sesungguhnya 

terjadi pula pada wilayah pendidikan, atau spesifiknya dalam filsafat pendidikan. 

                                                           
9
Dilihat dari pendapat ini maka, dapat dipastikan bahwa dari wilayah keilmuan yang disebut di 

akhir inilah yang kemudian menjadi fondasi filosofis dari konsep pendidikan kritis. 
10

F. Budi Hardiman, Menuju Masyarakat Komunikatif Ilmu, Masyarakat, Politik dan 

Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 32. 
11

Ignas Kleden, Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan, Cet. Ke-2 (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 

34. 
12

F. Budi Hardiman, Menuju Masyarakat Komunikatif…, hlm. 10. 
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Dalam filsafat pendidikan setidaknya terdapat lima aliran yang cukup terkenal 

yaitu: “aliran progresivisme, esensialisme, perenialisme, eksistensialisme dan 

rekonstruksionalisme”,
13

 yang mana pada setiap aliran tersebut memiliki 

perbedaan karakteristik yang sangat signifikan. 

Aliran progresivisme, memiliki pandangan bahwa sesuatu dapat dikatakan 

benar apabila memiliki kegunaan praktis. Aliran ini sering pula disebut dengan 

aliran pragmatisme, sebagaimana ditulis oleh Noor Syam, bahwa “progresivisme 

disebut dengan nama berbeda-beda seperti pragmatisme, instrumentalisme, 

eksperimentalisme, environmentalisme”.
14

 Dalam perspektif progresivisme, 

“pendidikan harus berorientasi progress, sehingga tidak bersifat instan dan 

kekinian”.
15

 Pengaruh intelektual utama yang melandasi pendidikan progresif 

menurut George R. Knight, adalah John Dewey, Sigmund Freud, dan Jean 

Jacques Rousseau.
16

 

Selanjutnya yaitu aliran esensialisme, suatu aliran yang membawa misi 

ingin kembali ke tradisi lama yang dinilai lebih baik. Tradisi lama yang 

dimaksud “adalah kebudayaan yang telah ada semenjak peradaban umat manusia 

yang pertama-tama dahulu. Akan tetapi, yang paling dominan adalah peradaban 

                                                           
13

Mu‟arif, Konsep Pendidikan kritis Menelanjangi Problematika, Meretas Masa Depan 

Pendidikan Kita (Yogyakarta: IRCiSoD, 2005), hlm. 44. 
14

Mohammad Noor Syam, Filsafat Kependidikan dan Dasar Filsafat Kependidikan Pancasila, 

Cet. Ke-4 (Surabaya: Usaha Nasional, 1988), hlm. 228. 
15

Ibid., hlm. 45. 
16

George R. Knight, Filsafat Pendidikan Isu-isu Kontemporer dan Solusi Alternatif, terj. 

Mahmud Arif (Yogyakarta: Idea Press, 2004), hlm. 103. 
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semenjak zaman renaissance”.
17

 Aliran ini meyakini bahwa “pendidikan ialah 

sebagai pemelihara kebudayaan yang ada education as cultural conservation”.
18

 

Para pemikir dari aliran pendidikan esensialisme di abad XVI sampai XVIII 

antara lain “Desiderius Erasmus, Johann Amos Comenius, John Locke, J.J. 

Rousseau, J.H. Pestalozzi, G.W.F Hegel, J.F. Herbart, dan F. Froebel. Sedangkan 

pada abad XIX dan XX mereka adalah: William T. Harris, William C. Bagley, 

Robert M. Hutchins, Harry C. Broudy, James B. Conant, dan Robert Ulich”.
19

 

Aliran filsafat pendidikan berikutnya adalah perenialisme. Aliran ini lahir 

sebagai respon terhadap pandangan progresivisme yang dianggap terlalu 

menekankan unsur kebaruan dan selalu menuntut perubahan. Perenialisme 

menurut Wora merupakan “suatu aliran filsafat yang tetap bertahan terus 

sepanjang zaman dan kesejatiannya dapat diwariskan dari generasi ke generasi 

serta dapat melampaui kecenderungan corak filsafat yang silih berganti”.
20

 

Disampaikan dengan kalimat berbeda oleh Soegiono dan Tamsil Muis bahwa 

“dalam zaman yang selalu berubah tetap ada benang merah yang 

menghubungkan zaman yang satu dengan zaman yang lain”.
21

 Artinya, aliran ini 

berpandangan bahwa situasi dunia, yang penuh kekacauan, ketidakpastian, 

terutama dalam kehidupan moral, intelektual, sosial, dan budaya. Oleh sebab itu, 

                                                           
17

Sembodo Ardi Widodo, Filsafat dan Wacana Pendidikan Kontemporer (Yogyakarta: Pustaka 

Felicha, 2009), hlm. 101. 
18

Mohammad Noor Syam, Filsafat Kependidikan…, hlm. 290. 
19

Sembodo Ardi Widodo, Filsafat dan Wacana Pendidikan Kontemporer…, hlm. 107. 
20

Emanuel Wora, Perenialisme Kritik atas Modernism dan Postmodernisme, Cet. Ke-5 

(Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm. 13. 
21

Soegiono dan Tamsil Muis, Filsafat Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 

115-116. 
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diperlukan suatu upaya untuk membenahi kekacauan tersebut dengan cara 

kembali kepada norma, nilai, dan prinsip universal terdahulu. Tokoh pengusung 

aliran ini di antaranya adalah “Robert Maynard Hutchins dan Mortimer Adler 

yang menggulirkan kampanye mereka dari Universitas Chicago di mana 

Hutchins menjabat rector pada tahun 1929 di usia tiga puluh tahun”.
22

 

Adalah eksistensialisme, suatu aliran yang meyakini bahwa setiap individu 

bertanggung jawab atas kehendaknya sendiri. Kemunculan eksistensialisme 

merupakan respon atas materialisme dan idealisme. Eksistensialisme ini memiliki 

karakteristik antara lain: “Pertama, penolakan untuk dimasukkan dalam aliran 

filsafat tertentu; Kedua, tidak mengakui adekuasi sistem filsafat dan ajaran 

keyakinan (agama); Ketiga, sangat  tidak puas  dengan sistem filsafat tradisional 

yang bersifat dangkal”.
23

 Misi dari aliran filsafat pendidikan eksistensialisme ini 

adalah untuk “mengembalikan sepenuhnya peradaban manusia yang hampir 

mengalami kepunahan”.
24

 Pendidikan yang mengacu pada aliran ini, cenderung 

memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk menentukan tujuan 

pendidikan yang mereka jalani, peran seorang guru dalam hal ini tidak lebih dari 

sekadar fasilitator semata. Sedangkan kurikulum dituntut untuk lebih 

mengakomodir terhadap berbagai perubahan yang terjadi, karena dalam 

pandangan ini, konsep atas kebenaran adalah selalu bersifat dinamis. Pengusung 

                                                           
22

George R. Knight, Filsafat Pendidikan…, hlm. 117. 
23

Rukiyati, “Pemikiran Pendidikan Menurut Eksistensialisme”, Fondasia, Forum Kajian 

Fondasi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, Vol. I. No. 9, Th.VII, Maret 2009, hlm. 93. 
24

Mu‟arif, Konsep Pendidikan Kritis…, hlm. 47. 
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aliran ini antara lain adalah Soren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Jean Paul 

Sartre, dan lain sebagainya. 

Aliran filsafat pendidikan terakhir: rekonstruksionalisme yang merupakan 

varian baru dari aliran filsafat pendidikan progresivisme. Rekonstruksionalisme 

bertujuan hendak memperbaiki keadaan manusia dengan cara merombak susunan 

lama nan mapan, dan menggantinya dengan susunan yang baru. Dalam 

pandangan filsafat pendidikan ini hal itu dapat dilakukan “dimulai dengan kritik 

atas kondisi sosial dan budaya sebuah masyarakat, kemudian menawarkan 

gagasan tentang masyarakat baru melalui pendidikan di sekolah-sekolah. Bagi 

pendukung paham ini, sekolah membantu mendiagnosis krisis dalam masyarakat 

modern”.
25

 Tujuan utama pendidikan dengan begitu tidak lain adalah untuk 

menumbuhkan kesadaran peserta didik akan persoalan sosial, ekonomi, dan 

politik yang sedang dihadapi oleh mereka dan oleh masyarakat. 

Berbagai aliran filsafat pendidikan sebagaimana diungkap di atas, 

kemudian menjadi inspirasi bagi lahirnya berbagai paradigma pendidikan yang 

secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga kategori yakni “paradigma 

pendidikan konservatif, paradigma pendidikan liberal dan paradigma kritis. 

Masing-masing paradigma tersebut memiliki akar filosofis yang berbeda”.
26

 

Pertama, paradigma konservatif atau paradigma tradisional. Kata 

konservatif, secara bahasa berasal dari bahasa Latin yakni conservāre yang 

                                                           
25

Siti Murtiningsih, Pendidikan Alat Perlawanan…, hlm. 113. 
26

Ibid., hlm. 47. 
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berarti melestarikan, menjaga, memelihara, mengamalkan. Maka, konservatisme 

secara sederhana dapat diartikan sebagai cara pandang, ideologi, atau pandangan 

dunia worldview yang menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional. Dari situ sudah 

terlihat bahwa dalam paradigma ini kondisi atau keadaan baik individu maupun 

kelompok yang termarjinalkan, tertindas, miskin, dan bodoh merupakan hal yang 

apa adanya, biasa saja, alamiah atau dalam bahasa teologis: sunnatullah. 

Karenanya, kondisi semacam itu, tidak perlu dikeluhkan sebab mustahil pula 

diperjuangkan. Dari sudut pandang teologis Achmadi berpendapat bahwa 

konservatisme atau paradigma konservatif “merujuk pada teologi Jabariyah atau 

Determinisme, bahwa masyarakat pada dasarnya tidak dapat memengaruhi 

perubahan sosial”.
27

 Lebih lanjut, paradigma konservatif ini cenderung lebih 

meletakkan kesalahan kepada individu itu sendiri. Artinya, kaum papa, tertindas, 

termarjinalkan menjadi seperti itu tidak lain karena ulah mereka sendiri, karena 

toh selain mereka ada banyak juga orang kaya, pintar, dan bermartabat. Oleh 

sebab itu, kaum tertindas, tersubordinasi dituntut untuk lebih bersabar. 

Kedua, paradigma liberal. Paradigma ini berdiri di atas aliran positivisme. 

Oleh karenanya, seperti halnya positivisme, paradigma ini pun bercirikan 

empirik-positivistik. Sehingga, dalam rangka menuju kesimpulannya paradigma 

ini mengandaikan pemisahan antara fakta dan norma dan dituntut untuk selalu 

bersikap ilmiah, objektif, dan bebas nilai. Maka, produk pengetahuan yang 

                                                           
27

Achmadi, Ideologi Pendidikan Islam: Paradigma Humanisme Teosentris (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 5. 
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dihasilkannya pun dituntut untuk berlaku universal dan penjelasan tunggal untuk 

semua fenomena. Paradigma pendidikan liberal inilah yang saat ini mendominasi 

pandangan dunia worldview pendidikan. Sehingga, dalam memandang sebuah 

realitas yang ada atau permasalahan yang berupa diskriminasi, ketidakadilan, 

kebodohan, kemiskinan, dan lain sebagainya, pendidikan cenderung apatis. 

Karena memang dalam pandangan paradigma liberal masalah yang terdapat di 

masyarakat dan pendidikan merupakan dua hal yang berbeda. Pendidikan 

dianggap tidak ada kaitannya, dan tidak memiliki tanggung jawab sama sekali 

atas keadaan yang terjadi di masyarakat. 

Ketiga, paradigma kritis: Paradigma yang mendasarkan diri pada aliran 

eksistensialisme, rekonstruksionalisme, dan progresifisme. Paradigma ini 

mengkritik paradigma pendidikan konservatif, dan liberal yang dinilai telah gagal 

dalam menjalankan visi dan misi pendidikan: sebagai proses humanisasi. Dalam 

pandangan paradigma kritis, pendidikan haruslah berorientasi pembebasan, 

bersifat emansipatoris dengan tujuan akhir sebuah transformasi sosial. Paradigma 

kritis, dengan demikian, berjalan beriringan dengan apa yang menjadi maksud 

dari konsep pendidikan kritis yang mana menurut Barry Kanpol bahwa: 

“Pendidikan kritis mengacu pada sarana dan metode yang menguji dan 

berharap untuk mengubah struktur sekolah yang memungkinkan 

ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial. Pendidikan kritis, dengan 

demikian, merupakan alat budaya-politik yang menganggap sekaligus 

menggarap secara serius isu-isu seputar perbedaan terutama diskriminasi 

yang terkait dengan ras, kelas, dan gender. Dalam pengertiannya yang 

paling radikal, pendidikan kritis berusaha untuk membebaskan orang-orang 

yang tertindas dan menyatukan masyarakat dalam sebuah bahasa kritik, 



64 
 

perjuangan, dan harapan untuk mengakhiri berbagai bentuk penderitaan 

manusia”.
28

 

 

Dari sini maka, dapat dipastikan bahwa paradigma kritis inilah selanjutnya 

membentuk kerangka berpikir dari konsep pendidikan kritis. Pada aspek ini maka 

pendidikan kritis dikatakan sebagai konsep pendidikan yang meyakini ada 

dimensi politik pada setiap aspek pendidikan. Sebagaimana ditegaskan oleh 

Sirozi bahwa “pendidikan dan politik adalah dua hal yang berhubungan erat dan 

saling memengaruhi. Dengan kata lain, berbagai aspek pendidikan senantiasa 

mengandung unsur-unsur politik. Begitu juga sebaliknya, setiap aktivitas politik 

ada kaitannya dengan aspek-aspek pendidikan”.
29

 

Tabel 3.2. 

FILSAFAT ORIENTASI TOKOH 

1. Idealisme  Realitas adalah non-material 

 Alegori 

 Idealisme about Hegel 

 Republik Plato 

 Transendentalisme 

Plato, 

Descartes,  

Hegel,  

Barkeley, 

Suhrawardi; 

2. Realisme  Dunia Obyek yang nyata 

 Mengenal dunia nyata melalui 

informasi 

 Pengetahuan dunia obyek membawa 

pada perbuatan (action) 

Aristoteles, 

Al-Kindi, 

Al-Farabi; 

3.Theisme-Realisme  Classical Realism: Aquinas 

 Sense Realism: Comenius, Pestalozi 

 Scientific Realism 

Aquinas, 

Maritain, 

Al-Razi, 

Iqbal; 

4. Pragmatisme  Dunia dalam keadaan terus berubah Pierce, 
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 Interaksi dengan lingkungannya = 

experience = encounter problems 

Dewey, 

James; 

5. Eksistensialisme  Eksistensi mendahului esensi 

 Kebenaran adalah subyektif dan 

personal 

 Anti metafisika keberadaan manusia 

 Apa makna keberadaan manusia 

 Metode fenomenologi keberadaan 

manusia 

 Menolak konformitas 

 Manusia hidup dalam paradoks 

Kierkegaard, 

Sartre,  

Husserl, 

Kneller; 

6. Filsafat Analitik  Lahir dari analisa bahasa 

 Bahasa sebagai konsep realitas 

 Menolak Metafisika 

Moore, 

Russell, 

Kneller; 

7. Postmodernisme  Menolak Metafisika yang menuntut 

universalitas nilai, kebenaran abadi 

 Tidak ada satu subyek rasionalitas 

 Menolak paham modernism 

perubahan ekonomi dan sosial yang 

tak terelakkan di masa depan 

 Anti fondasionalisme 

Derrida, 

Lyotard, 

Habermas, 

Foucault, 

Bourdieu. 

Sumber: H.A.R. Tilaar, Manifesto Pendidikan Nasional: Tinjauan dari Perspektif 
Postmodernisme dan Studi Kultural (Jakarta: Kompas, 2005), hlm. 286-287. 
 

Tabel 4.2. 

IDEOLOGI ORIENTASI TOKOH 

1. Nasionalisme  Ideologi yang merujuk pada rasa we 

feeling 

 Ben Anderson: Imagined Community 

 Bahaya ethno-nationalism 

 Nation-state dalam borderless world 

 Tribalisme 

Anderson, 

Ohmae; 

2. Liberalisme  J.S Mill: kemerdekaan manusia sebagai 

hak asasi manusia 

 Penggunaan metode ilmiah menemukan 

hukum alam dalam masyarakat 

 individu yang terpenting, baru 

masyarakat 

 perlunya upaya reformasi 

 kemungkinan kemajuan masyarakat 

J.S. Mill, 

Rousseau, 

Locke; 
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3. 

Konservati

sme 

 mementingkan preservasi & stabilisasi 

 tradisional=accumulated wisdom 

 mengembalikan kepada status semula 

 kebudayaan=warisan turun-tenurun 

 Fundamentalisme 

 Mainstream culture 

Burke 

4. Marxisme  Ajaran Materialisme Historis 

 Teori perjuangan kelas & dictator 

proletariat 

 Utopia: masyarakat tanpa kelas 

 Realitas= perjuangan kelas untuk 

menguasai ekonomi 

Marx, 

Engels. 

 
Sumber: H.A.R. Tilaar, Manifesto Pendidikan Nasional: Tinjauan dari Perspektif 
Postmodernisme dan Studi Kultural (Jakarta: Kompas, 2005), hlm. 287-288. 
 

Tabel 5.2. 

PEDAGOGIK ORIENTASI TOKOH 

ESENSIALISME  Terdapat pengetahuan, skill 

yang esensi dalam 

masyarakat dan budaya 

manusia 

 perlu dirumuskan fungsi 

sekolah dalam 

mengembangkan: 

Diciplined Intellegence, 

Life adjustment education, 

basic skill. 

Bagley, 

Bestor; 

PERENIALISME  Manusia mempunyai 

hakikat yang sama 

 Manusia: makhluk berpikir 

 Dunia tetap tanpa 

perubahan 

 Kurikulum ditata dalam 

mata pelajaran 

 Dengan rasio, manusia 

menyusun sistem simbolik 

dan berkomunikasi 

 Tingkah laku manusia harus 

berdasarkan pengetahuan 

Aristoteles, 

Hutchins, 

Adler, 

Bloom; 
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dan rasio 

PROGRESIVISME  Penting aktivitas, kreativitas 

peserta didik 

 Belajar melalui pengalaman 

 Belajar dalam kelompok 

 Guru sebagai fasilitator 

 Pendidikan harus 

multifungsi untuk fisik, 

emosional, sosial, 

intelektual anak 

Bennett, 

Dewey, 

Counts, 

Rugg; 

PEDAGOGIK KRITIS/ 

PEDAGOGI LIBERTARIAN 
 Pendidikan bukan suatu 

proses netral, tetapi 

berkaitan dengan struktur 

kekuasaan 

 Pendidikan= proses 

pembudayaan 

 identitas peserta didik 

sebagai inti perkembangan 

seseorang 

 kelompok minoritas yang 

termarginalisasi dalam 

proses pendidikan 

 budaya mainstream 

mendominasi budaya 

sekolah 

 Pendidikan adalah proses 

penyadaran constizacao 

akan kebebasan individu 

dalam berekspresi dan 

bertindak 

 lembaga sekolah telah 

menjadi penjara bagi 

kebebasan individu 

 sekolah telah menjadi alat 

penguasa untuk 

melestarikan kekuasaannya.   

Freire, 

Giroux, 

Brameld, 

McLaren, 

Neil, 

Illich, 

Reich, 

Tilaar. 

 
Sumber: H.A.R. Tilaar, Manifesto Pendidikan Nasional: Tinjauan dari Perspektif 
Postmodernisme dan Studi Kultural (Jakarta: Kompas, 2005), hlm. 288-289. 
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B. Sumber Utama Wacana Pendidikan Kritis 

Wacana pendidikan kritis ini tidaklah mudah untuk dipahami tanpa terlebih 

dahulu mengerti akan latar belakang kemunculannya. Untuk itu, pada bagian ini 

akan dijelaskan terkait sumber utama dari konsep pendidikan kritis guna 

membantu dalam memahami inti dari wacana pendidikan kritis ini secara lebih 

mendalam, komprehensif, utuh, dan tidak parsial. Para pakar menyebutkan 

bahwa secara umum asal mula konsep pendidikan kritis dapat ditelusuri melalui 

jalan filsafat dan jalan pendidikan, seperti telah dikemukakan oleh Tilaar bahwa 

“ada dua pemikiran yang melatarbelakangi lahirnya pendidikan kritis, yaitu 

pemikiran dalam bidang filsafat dan pemikiran dalam bidang pendidikan itu 

sendiri”.
30

 Tidak berbeda jauh dengan itu, Agus Nuryatno berpendapat bahwa 

“sumber yang dijadikan rujukan sebagai basis teori dan metodologi mazhab 

pendidikan kritis ada tiga: Teori kritis Mazhab Frankfurt, Antonio Gramsci, dan 

Paulo Freire”.
31

 Adapun Toto Suharto menjelaskan terkait hal ini bahwa: 

“dalam bidang filsafat, ide-ide pendidikan kritis bersumber dari gagasan 

Karl Marx di masa mudanya yang sering disebut Hegelian, mengenai isu 

praxis-emansipatoris, yang diantaranya tercermin dalam pemikiran filsafat 

Teori Kritis Mazhab Frankfurt dan Jurgen Habermas. Sementara dalam 

bidang pendidikan, terdapat sejumlah tokoh yang mengiringi kelahiran 

pendidikan kritis, sebut saja misalnya Ivan Illich dengan De-Schooling 

Society-nya, Everett Reimer dengan School is Dead-nya dan Paulo Freire 

dengan Pedagogy of the Opressed-nya”.
32
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Dari beberapa pendapat di atas, dapat ditarik benang merah bahwa secara 

garis besar konsep pendidikan kritis ini bermula dari dua ranah, yakni bidang 

filsafat dan bidang pendidikan. Ranah pertama diwakili oleh Karl Marx, Mazhab 

Frankfurt dan Jurgen Habermas. Sedangkan, dalam wilayah kedua berdiri Ivan 

Illich, Everett Reimer, Paulo Freire. Namun untuk kepentingan penelitian ini, 

maka hanya akan dibahas dan diuraikan sumber yang merupakan inti dari wacana 

pendidikan kritis antara lain yakni: Mazhab Frankfut, Antonio Gramsci dan 

Paulo Freire, dengan pertimbangan dan alasan yang akan dipaparkan berikut ini: 

Pertama, pemikiran mazhab Frankfurt atau lebih dikenal dengan teori kritis 

mazhab Frankfurt sangatlah erat kaitannya dengan konsep pendidikan kritis. 

Kaitan itu terlihat pada sasaran bahwa teori kritis “hendak menembus batas 

realitas sosial sebagai fakta sosiologis, untuk menemukan kondisi yang bersifat 

transsendental yang melampaui data empiris… teori kritis merupakan dialektika 

antara pengetahuan yang bersifat transsendental dan yang bersifat empiris”.
33

 

Dengan mengadaptasi teori kritis mazhab Frankfurt tersebut dalam ranah 

pendidikan, maka pendidikan tidak lagi cukup sekadar berkutat pada masalah 

teoretis ataupun penguasaan materi semata. Pendidikan dengan demikian, juga 

dituntut untuk mampu terlibat dalam wilayah sosial secara riil. Proses pendidikan 

diarahkan ataupun harus berorientasi kearah terjadinya sebuah transformasi 

sosial. Dikatakan dengan mudah bahwa pendidikan kritis merupakan bentuk lain 

daripada teori kritis mazhab Frankfurt yang berada pada ranah pendidikan. Sebab 

                                                           
33
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itu maka, kajian yang mendiskusikan pendidikan kritis, pada saat yang sama, 

haruslah menyinggung juga teori kritis. Terkait hal ini, dikemukakan secara baik 

oleh Cohen, Manion, dan Morrison, sebagai berikut: 

Teori kritis dan penelitian pendidikan kritis memiliki agenda substantif - 

misalnya memeriksa dan menginterogasi: hubungan antara sekolah dan 

masyarakat-bagaimana sekolah melanggengkan atau meminimalisir 

ketidaksetaraan; konstruk sosial pengetahuan dan kurikulum, yang 

mendefinisikan pengetahuan yang berkepentingan ideologis kepada yang 

dilayaninya, sehingga hal ini mereproduksi ketimpangan dalam 

masyarakat; kekuatan atau kekuasaan di(re)produksi melalui pendidikan.
34

 

Kedua, irisan yang sama antara gagasan Gramsci dengan wacana 

pendidikan kritis tampak dalam pendapat bahwa lembaga pendidikan tidak lain 

merupakan sarana yang dapat digunakan untuk melakukan perlawanan terhadap 

reproduksi budaya yang menyangkut bentuk pengetahuan, nilai, dan sikap yang 

dibentuk oleh kekuasaan. Karenanya, setiap individu harus memperoleh 

pendidikan yang membebaskan supaya mampu untuk melakukan apa yang 

disebut dengan hegemoni tandingan counter hegemony. Hegemoni tandingan 

itulah nantinya digunakan sebagai sarana untuk mematahkan dominasi dari kaum 

penguasa. Mengenai hegemoni tandingan counter hegemony, sebagaimana 

dijelaskan oleh Suharto “memandang lembaga sekolah sebagai sebuah alternasi 

wilayah transformatif yang dapat melakukan perlawanan terhadap aspek-aspek 

reproduksi budaya menyangkut bentuk pengetahuan, nilai, dan sikap yang dibuat 

kekuatan hegemoni”.
35
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“pemikiran Gramsci sangat berpengaruh terhadap munculnya pendidikan 

kritis dan mendorong munculnya aliran produksi dalam pendidikan dan 

pelatihan yakni setiap upaya pendidikan bagi mereka ini selalu ada peluang 

untuk senantiasa mengembalikan fungsinya sebagai proses independen 

untuk transformasi sosial”.
36

 

 

Dari konsep hegemoni tandingan Gramsci yang mana bereaksi keras terhadap 

berbagai bentuk alienasi, penindasan dan subordinasi yang dilakukan penguasa, 

hal ini mendapat titik temu dengan konsep pendidikan kritis.  Menurut Gramsci, 

pendidikan bermakna lebih dari sekadar sekolah, pendidikan dalam konsepsi 

Gramsci ialah sebuah tindakan yang mendasari terbentuknya hegemoni.
37

 

Artinya bahwa pendidikan sangat potensial untuk digunakan sebagai sarana 

hegemoni. Untuk itu, setiap analisis terkait pendidikan tidak bisa dipisahkan dari 

hubungan sosial-historis yang melingkupinya serta hubungan kekuasaan yang 

diakibatkan, atau dengan kata lain bahwa sebuah analisis pendidikan hanya dapat 

dipahami apabila dikaitkan dengan struktur sosial-budaya yang ada dan juga 

hubungan kepada kekuasaan yang akan diakibatkan oleh adanya proses 

pendidikan tersebut.
38

 

Ketiga, Paulo Freire, dalam konsep pendidikan Freirian atau a la Freire 

sebuah proses pendidikan dituntut untuk selalu bersikap kritis, pendidikan harus 

mampu merefleksikan realitas yang bersifat menindas dan mengubahnya atau 

mentransformasikan realitas itu. Konsep pendidikan yang diusung oleh Freire 

inilah yang selanjutnya dikenal dengan konsep pendidikan Freireian, atau 
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pendidikan a la Freire, atau dengan kata lain pendidikan kritis itu sendiri. Dalam 

pandangan pendidikan kritis ini proses pendidikan pada hakikatnya tidak pernah 

bisa benar-benar bebas dari kepentingan, bebas nilai value free atau, terpisah 

detachment dari realitas. 

Berangkat dari tiga alasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan kritis bermuara pada tiga pemikiran: Mazhab Frankfut, Antonio 

Gramsci dan Paulo Freire. Untuk uraian lebih lanjut ialah sebagai berikut: 

1. Mazhab Frankfurt 

Berbicara mengenai teori kritis tidak mungkin dapat dipisahkan dari 

salah satu aliran baru dalam wacana pemikiran kritis yang cukup terkenal, 

yaitu teori kritis mazhab Frankfurt. Douglas Kellner berpendapat terkait hal 

ini bahwa teori kritis kerap dikaitkan kepada apa yang disebut dengan 

‘Frankfurt School’, yaitu sebuah istilah yang mengacu pada beberapa filsuf 

yang menjadi anggota pada institut penelitian sosial institute for social 

research atau dalam bahasa jerman disebut Institut fur Sozialforschung.
39

 

Kemunculan apa yang disebut dengan teori kritis mazhab Frankfurt 

bermula dari sebuah Institut Penelitian Sosial Institut für Sozialforschung 

yang berada di bawah naungan Universitas Goethe di Frankfurt, Jerman, pada 

tahun 1923. Teori kritis ini, kemudian dikembangkan oleh para pemikir 

seperti Mark Horkheimer, Theodore W. Adorno, Herbert Marcuse. Adapun 
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pendirinya adalah Felix Weil, seorang sarjana di bidang ilmu politik tersohor 

kala itu. Selain daripada itu, ada beberapa tokoh atau filsuf yang menjadi 

anggota institut tersebut, mereka antara lain: 

 “Friedrich Pollock (ahli ekonomi), Carl Grunberg (Direktur pertama 

institute), Max Horkheimer (filsuf, sosiolog, psikolog, dan direktur sejak 

1930), Karl Wittfogel (sejarawan), Theodor Wiesengrund-Adorno 

(filsuf, sosiolog, musikolog), Leo Lowenthal (sosiolog), Walter 

Benjamin (kritikus sastra), Herbert Marcuse (filsuf), Franz Neuman 

(ahli hukum), Erich Fromm (Psikolog Sosial), Otto Kircheimer (ahli 

politik), Henryk Grossmann (ahli ekonom dan politik), Arkadij Gurland 

(ahli ekonom dan sosiolog)”.
40

 

 

Dari beberapa nama di atas, terdapat tiga nama yang kemudian dikenal 

sebagai generasi pertama mazhab Frankfurt di antaranya: Theodor 

Wiesengrund-Adorno, Max Horkheimer, dan Herbert Marcuse.
41

 Carl 

Grunberg, pada masa itu, menjadi direktur pertama. Ia memimpin sejak tahun 

1923, dan berakhir pada 1929. Setelah berakhirnya era kepemimpinan Carl 

Grunberg, kemudian diangkatlah Max Horkheimer menggantikannya dengan 

masa jabatan 1929 s/d 1950. Pada masa kepemimpinan Horkheimer, ia 

membuat sebuah trobosan dengan menetapkan tiga tema yang kemudian 

menjadi representasi dari pemikiran mazhab Frankfurt, tema yang tersebut 

adalah sebagai berikut: 

“pertama, menetapkan kembali persoalan besar dalam filsafat melalui 

program penelitian interdisipliner; kedua, menolak pandangan 

Marxisme ortodoks; dan ketiga, merumuskan teori masyarakat yang 
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memungkinkan perubahan ekonomi, budaya, dan kesadaran atau dengan 

kata lain, menyusun suatu teori dengan maksud praktis”.
42

 

 

Sejak masa kepemimpinan Horkheimer, corak pemikiran kritis mazhab 

Frankfurt lebih dikenal dengan istilah teori kritis Kritische Theorie. Para 

tokoh mazhab Frankfurt ini, pada umumnya, mengarahkan kritik mereka 

terhadap “berbagai bidang kehidupan masyarakat modern, seperti seni, ilmu 

pengetahuan, ekonomi, politik dan kebudayaan pada umumnya, bagi mereka, 

telah menjadi rancu karena diselubungi oleh ideologi yang menguntungkan 

pihak tertentu sekaligus mengasingkan manusia individual dari masyarakat”.
43

 

Kiranya perlu untuk dicatat bahwa, sebenarnya, corak dari pemikiran 

teori kritis mazhab Frankfurt bukanlah sesuatu yang baru. Teori kritis mazhab 

Frankfurt ini sesungguhnya merupakan perkembangan dari teori kritik yang 

pernah ada yang diusung oleh beberapa filsuf pada masa setelah Renaisance 

atau Aufuklarung (dari abad ke-17 sampai dengan abad ke-19). Mereka antara 

lain: Immanuel Kant, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Karl Marx dan 

Sigmund Freud. Teori kritis yang diusung oleh mazhab Frankfurt ini, meniti 

jalan yang telah dirintis oleh para pemikir kritis tadi. Karena itu, untuk 

memahami teori kritis mazhab Frankfurt secara mendalam, haruslah juga 

dilihat dari sudut pandang teori kritis yang dirintis oleh Kant, Hegel, Marx dan 

Freud. 
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Kritik dalam pandangan Immanuel Kant: Para filsuf abad pertengahan 

cenderung menyibukkan diri mereka untuk memahami hal seputar bidang 

ontologis, berpretensi untuk mengetahui apa hakikat atau isi dari segala 

sesuatu, tak terkecuali Tuhan. Namun, berbeda dari kebanyakan filsuf pada 

masanya, Immanuel Kant tidak berminat mempersoalkan akan semua itu, ia 

justru lebih fokus melihat kearah kemampuan rasio. Kant menyelidiki sampai 

sejauh mana batas kemampuan dari akal budi atau rasio itu sendiri. Dengan 

kata lain, rasio hendak menyelidiki rasio itu sendiri. Cara semacam ini disebut 

oleh Kant dengan istilah kritisisme, “jalan yang ditempuh Kant ini disebutnya 

sendiri kritisisme dalam perlawanannya dengan jalan yang ditempuh para 

filsuf sebelumnya yang disebutnya dogmatisme”.
44

 Karenanya, kritik dalam 

definisi Kant adalah “kegiatan menguji sahih tidaknya klaim pengetahuan 

dengan tanpa prasangka, dan kegiatan ini dilakukan oleh rasio belaka”.
45

 

Kritik menurut Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Hegel ialah seorang 

filsuf idealis yang dikenal melalui konsep dialektik, ia menggunakan 

dialektika untuk menjelaskan gagasannya. Adapun dialektika itu sendiri yaitu 

sebuah konsep pertentangan menuju sebuah kesimpulan di mana seluruh 

proses yang terjadi selalu mengalami pertentangan sebelum akhirnya menuju 

ke kesimpulan. Dengan begitu, kritik dalam perspektif Hegelian “berarti 

negasi atau dialektika, karena bagi Hegel kesadaran timbul melalui rintangan, 
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yaitu dengan cara menegasi atau mengingkari rintangan itu”.
46

 Hegel kerap 

mengkritik pemikiran atau gagasan yang diusung oleh Immanuel Kant. 

Namun, filsafat Hegel ini nantinya juga akan dikritik oleh Marx, dalam 

pandangan Marx filsafat Hegel masih berkubang dalam dunia teoritis. 

Kritik dalam pengertian Karl Marx: Ada beragam teori dan pendekatan 

yang pada hakikatnya menjangkarkan diri pada pemikiran atau gagasan Karl 

Marx, termasuk juga, dalam hal ini, teori kritis yang digagas oleh Mazhab 

Frankfurt. Dalam pengertian marxisme sebuah teori dituntut untuk bersifat 

emansipatoris—teori tidak cukup sekadar ingin menjelaskan, 

mempertimbangkan, merefleksikan dan menata realitas sosial yang ada, 

namun lebih radikal lagi, teori harus bertujuan dan mampu mengubah realitas 

yang ada. Sebagaimana dijelaskan oleh Hardiman berikut ini: “dengan 

menyingkapkan kenyataan sejarah dan masyarakat lewat analisisnya itu, Marx 

tidak sekadar melukiskan masyarakat, melainkan juga hendak 

membebaskannya. Kritik sebagai teori dan praksis emansipatoris inilah 

pengertian kritik dalam arti Marxian”.
47

 

Teori kritis mazhab Frankfurt banyak mengambil gagasan dari 

Marxisme sekaligus juga memberikan interpretasi khusus terhadap filsafat 

Marxis tentang konsep ekonomi dan politik seperti komodifikasi, reifikasi, 

fetisisasi dan kritik terhadap budaya massa. Namun demikian, teori kritis 
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mazhab Frankfurt menolak tesis dasar Marxisme ortodoks yakni konsep 

determinisme ekonomi yang mayakini bahwa basis ekonomi dari suatu 

masyarakat sangat menentukan superstruktur atau kesadaran. Dapat dikatakan 

bahwa sebenarnya teori kritis mazhab Frankfurt ini, tidak lain merupakan 

perkembangan dalam Marxisme, yang terjadi di barat atau wilayah Eropa. 

Kritik ditilik dari perspektif Sigmund Freud: Freud dikenal sebagai 

tokoh sekaligus pendiri aliran psikoanalisis. Ia berpendapat bahwa aspek 

terpenting dari perilaku manusia justru ditentukan oleh ketaksadarannya atau 

alam bawah sadar dari dirinya. Menurut Freud, kemampuan perkembangan 

kepribadian atau karakter sesorang sangat bergantung pada faktor atau otoritas 

di luar dirinya. Oleh karena itu, otoritas eksternal bisa melindungi sekaligus 

mengekang seseorang. Akibatnya, seseorang bisa merasa benci dan pada saat 

yang sama juga cinta terhadap otoritas eksternal tersebut. Ketergantungan 

individual seseorang pada sosok otoritatif di luar dirinya—misalnya 

tergantung kepada sosok ayah, kekasih, pimpinan, agama dan bahkan 

Tuhan—membuat ia takut terhadap hukuman atau hilangnya rasa cinta, 

ridho—dari sosok eksternal yang dianggap otoritatif tadi—apabila ia 

melakukan kesalahan atau pelanggaran. Oleh sebab itu, apa yang dimaksud 

kritik menurut Freud “adalah refleksi, baik dari pihak individu maupun 

masyarakat atas konflik psikis yang menghasilkan represi dan ketidakbebasan 
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internal, sehingga dengan cara refleksi itu masyarakat dan individu dapat 

membebaskan diri dari kekuatan asing yang mengacaukan kesadarannya”.
48

 

Dari ulasan di atas, kiranya dapat disarikan beberapa sasaran daripada 

kritik teori kritis mazhab Frankfurt, antara lain yakni: Pertama, kritik atas 

kapitalisme: paham kapitalis memiliki hubungan erat dengan liberalisme—

suatu paham yang menyatakan bahwa setiap orang hanya bertanggungjawab 

terhadap dirinya sendiri. Cara pandang kapitalistik ini membentuk individu 

dan masyarakat yang sangat mengagungkan nilai materialis. Akibat dari 

sistem pemikiran seperti itu nilai luhur seperti keharmonisan, persaudaraan, 

termasuk juga norma agama akan terabaikan. Dalam situasi ini, rasionalitas, 

moralitas tidak menjadi titik tolak atau bahkan pertimbangan dalam penentuan 

keputusan sosial, melainkan melulu didikte oleh cara untuk memperoleh 

keuntungan. 

Kedua, kritik atas Positivisme: Aliran positivis telah cukup lama 

mendominasi cara pandang manusia terhadap ilmu pengetahuan. Paham ini 

cenderung untuk membatasi kebenaran pengetahuan hanya pada sesuatu yang 

bersifat pasti, berguna dan siap pakai. Cara berpikir positivistik membawa 

kemajuan ketika dipakai dalam kajian ilmu alam terutama pada bidang sains 

dan teknologi. Namun, apabila positivisme ini diterapkan kedalam bidang 

ilmu sosial yang terjadi justru bias. Hal itu dikarenakan, cara pandang 

positivistik memaksakan sosiologi ke jalur ilmiah yang tunduk pada aturan 
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yang dianut ilmu alam. Teori kritis Mazhab Frankfrut menolak cara pandang 

semacam itu, sebab dinilai terlalu menekankan aspek objektivitas dan 

menuntut penjelasan kausal atas perilaku manusia, dimana hal itu tidak selalu 

dimungkinkan, karena tindakan manusia pada dasarnya selalu mengandung 

unsur-unsur yang bersifat subjektif. 

Ketiga, kritik atas dominasi dan hegemoni: Hegemoni merupakan 

bentuk lain dari suatu dominasi. Tidak sama dengan dominasi yang 

mengedepankan aspek paksaan, hegemoni justru tidak berjalan dengan cara 

paksaan dan revolusi, namun melalui jalan yang bersifat persuasif. Penguasa 

dalam hal ini, memanfaatkan berbagai bidang kehidupan baik kultural maupun 

intelektual seperti seni, media massa, pendidikan, ilmu pengetahuan dan 

elemen budaya lainnya, untuk berusaha menghegemoni dengan cara 

memengaruhi cara pandang objek atau sasarannya. Tentu saja hal ini sangat 

ditentang oleh mazhab Frankfurt. 

Keempat, Kritik Ideologi: Pada hakikatnya, ideologi sebagai 

keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai, dan sikap dasar rohani sebuah 

gerakan, kelompok sosial atau kebudayaan memiliki arti yang tidak netral. 

Sebagaimana ditulis oleh Hardiman bahwa “sebagaimana layaknya ideologi, 

apa pun bentuk dan alasannya, maksudnya tetap sama, yakni selalu 

membenarkan dan dengan demikian juga melestarikan kenyataan atau realitas 
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yang ada”.
49

 Sasaran kritik teori kritis mazhab Frankfurt ialah terjadinya 

ideologisasi suatu ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, teori kritis Mazhab 

Frankfurt, berfungsi untuk menelanjangi segala bentuk, kepentingan ideologis 

yang mana telah menyusup ke segala bidang baik teoretis ilmiah maupun 

politik praksis. 

Bilamana teori kritis mazhab Frankfurt diapropriasi dan diterapkan pada 

bidang pendidikan, maka dengan itu pendidikan dapat menjadi sarana untuk 

mengidentifikasi minat, motif politik sosial dari sebuah dominasi kekuasaan—

dalam hal ini pengetahuan, kebudayaan secara umum. Format pendidikan, 

atau pendekatan pendidikan yang berdasarkan teori kritis dikenal dengan 

pendidikan kritis. Sebagaimana yang disampaikan oleh Alwasilah bahwa “bila 

diaplikasikan dalam bidang pendidikan maka teori kritis ini memuncukan 

pendekatan critical pedagogy”.
50

 Fokus utama dari teori kritis yang telah 

menjelma menjadi pendidikan kritis adalah: 

1) Teori kritis memiliki kepedulian tinggi terhadap ketidakadilan sosial 

sebagaimana tercermin dalam sistem pendidikan atau persekolahan; 

2) di balik ilmu pengetahuan yang dipelajari di sekolah dan kebudayaan 

yang dominan dalam sistem persekolahan sesungguhnya ada minat 

dan versted interest dari kelompok tertentu; 

3) di balik sistem persekolahan itu ada ideologi yang mendominasi yang 

harus dicermati dengan kritis dengan mengkaji sejumlah ideologi 

alternatif.
51
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Untuk dapat mengimplementasikan pendekatan pendidikan kritis dalam 

sebuah proses pembelajaran, seorang pendidik atau guru dituntut untuk tidak 

saja berani menyoal namun juga harus mampu untuk menganalisis kultur 

dominan yang telah mapan established. Berikut adalah poin-poin yang 

seyogianya ada dalam diri pendidik (guru) agar bisa benar-benar menerapkan 

pendekatan pendidikan kritis dalam proses pembelajarannya: 

1) Untuk menganalisis sistem yang ada secara politis, diperlukan 

penguasaan bahasa kritis demi pemahaman yang sempurna; 

2) untuk memahami kultur yang mendominasi sistem persekolahan, 

diperlukan pemahaman atas suara ideologis dari tiga kelompok besar 

yaitu pihak sekolah, siswa dan guru; 

3) untuk menantang wilayah pengetahuan yang dominan saat ini, 

diperlukan keberanian untuk membangun pengetahuan baru. Untuk 

itu guru harus menyiapkan kelas yang memfasilitasi siswa untuk 

mampu berbicara, menulis, dan mendengar dalam multi-prespectival 

language, yaitu berbahasa dengan sudut pandang yang berbagai-

bagai.
52

 

 

Untuk dapat mengimplementasikan pendekatan pendidikan kritis 

kedalam suatu proses pembelajaran bahasa Arab—sebagai bahasa kedua, 

maka, proses pendidikan bahasa haruslah memenuhi beberapa aspek sebagai 

berikut: 

1) Pendidikan memproduksi bukan hanya pengetahuan tapi juga politik. 

Mata pelajaran, dengan kata lain, tidak hanya mewariskan ilmu 

pengetahuan, fakta atau dalil yang ditarik dari pengamatan alam fisik 

atau alam sosial, tapi juga harus menanamkan pada siswa kesadaran 

akan hak-hak politiknya sebagai warga negara. 

2) Etika seyogianya dipahami sebagai sentralnya pendidikan. Guru 

mengajarkan bukan hanya pengetahuan dan keterampilan bahasa 

tetapi juga mengajarkan apa yang benar dan tidak benar. 
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3) Pendidikan bertoleransi terhadap perbedaan-perbedaan pada siswa 

dan guru dalam aspek-aspek ras, etnis, bahasa, dan gender. 

4) Kurikulum tidak boleh dimaknai sebagai teks suci yang 

mengharamkan munculnya interpretasi dan perbedaan-perbedaan 

pada pihak pelaksanaannya. 

5) Pendidikan seyogianya bukan hanya mengkritisi bentuk-bentuk ilmu 

pengetahuan yang ada, tetapi meronta-ronta mencari, merumuskan 

dan akhirnya menawarkan bentuk-bentuk baru dari ilmu 

pengetahuan. 

6) Pendidikan seyogianya memformulasi apa yang selama ini diklaim 

sebagai kebenaran, demi mendapatkan versi dan interpretasi yang 

lebih parsial dan khusus dari ilmu pengetahuan, teknologi, 

kebenaran, dan alasan, serta kebernalaran. 

7) Pendidikan mesti mewadahi bukan hanya wacana untuk mengkritisi 

apa yang mapan, tapi juga menawarkan visi demi masa mendatang 

yang lebih baik yang pantas diperjuangkan tanpa mengenal lelah. 

8) Guru tidak boleh disepelekan dengan menganggapnya sebagai teknisi 

di kelas bahasa, yakni abdi dalem para penguasa, khususnya birokrat 

pendidikan, yang senantiasa harus patuh terhadap ayat-ayat 

kurikulum sebagai teks suci.
53

 

 

2. Antonio Gramsci 

Untuk memahami lebih dalam tentang konsep pemikiran Gramsci, perlu 

kiranya dipahami terlebih dahulu konteks sosio-historis yang menjadi latar 

belakang pemikiran tersebut. Dengan demikian, akan dapat dimengerti sebab 

yang melatarbelakangi pemikiran Gramsci yang kerap berpihak terhadap 

kaum proletar. Gramsci yang memiliki nama lengkap Antonio Gramsci 

merupakan anak keempat dari tujuh bersaudara. Ia lahir pada tanggal 22 

Januari 1891 di Ales, sebuah kota kecil di Sardinia, provinsi Cagliari, Italia.
54

 

Ayah Gramsci adalah seorang kolonel dari Naples bernama Francesco 
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Gramsci, sedangkan ibunya bernama Giuseppina Marcias. Pada tahun 1897, 

karena dituduh telah melakukan maladministratif, ayah Gramsci diberhentikan 

dari pekerjaannya. Kejadian itu menjadi pukulan berat bagi keluarga Gramsci 

hingga ia beserta keluarganya pindah ke Ghilarza. Tidak cukup sampai di situ, 

bahkan ketika masih berusia 11 tahun, Gramsci terpaksa harus bekerja di 

kantor pertahanan selama 10 jam per hari dan tanpa hari libur. Semua itu ia 

lakukan demi menopang ekonomi keluarganya, dan lantaran pekerjaan inilah 

Gramsci terpaksa harus menunda studinya untuk sementara waktu. 

Menariknya, meskipun sempat terhenti sekolahnya namun pada tahun 

1911 Gramsci berhasil menyelesaikan jenjang sekolah menengahnya dan 

dengan begitu ia mulai berusaha memperoleh beasiswa yang diperuntukkan 

bagi pelajar miskin yang berada di provinsi Sardinia, beasiswa tersebut 

ditawarkan oleh Carlos Alberto College di Turin sebesar 70 Lira setiap bulan 

selama 10 bulan dalam setahun.
55

 Berkat beasiswa tersebut Gramsci 

melanjutkan studinya pada fakultas sastra. Pada masa kuliah, Gramsci banyak 

terkesan oleh gerakan kaum buruh yang ada di kota Turin, ia mulai tertarik 

pada gerakan sosial. Kecintaan Gramsci pada dunia sosial tersebut, 

selanjutnya ia aktualisasikan melalui tulisan berjudul Neutralita attiva ed 

operante yang dimuat dalam kolom koran Il Grido del Popolo pada tanggal 31 
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Oktober 1914.
56

 Tidak berselang lama setelah itu, ia pun diangkat menjadi staf 

redaksi majalah Avanti! dan dari sinilah Gramsci mulai dikenal publik lewat 

kolomnya yang bernama Sotto la Mole yang terbit seminggu sekali. Berkat 

kepiawaiannya dalam hal kepenulisan, ia akhirnya dipercaya sebagai redaktur 

Il Grido del Popolo, dan pada saat yang sama pula ia diangkat menjadi 

sekretaris cabang partai sosialis di Turin. Sekalipun Il Grido del Popolo yang 

menjadi wahana pemikiran Gramsci pada akhirnya berhenti terbit di bulan 

Oktober 1918. Namun, setelah itu Gramsci dengan dibantu oleh koleganya 

bernama Tasca, Togliatti dan Terracini mendirikan sebuah koran yang diberi 

nama L’Ordine Nuovo. Bermodalkan 6000 Lira akhirnya L’Ordine Nuovo 

menerbitkan edisi pertamanya yang berjudul „Tatanan Baru: Sebuah Ulasan 

Mingguan atas Budaya Sosialis‟ L’Ordine Nuovo: Rassegna Settimanale di 

Cultura Socialista, terbit 1 Mei 1919. Di situ Gramsci dipercaya sebagai 

sekretaris dewan redaksi. L’Ordine Nuovo hadir dengan mengusung motto 

yang sangat provokatif, yang kurang lebih berbunyi „belajar karena kita akan 

membutuhkan semua kecerdasan kalian, agitasilah karena kita membutuhkan 

semua antusiasme kalian, dan berorganisasilah sebab kita akan membutuhkan 

semua kekuatan kalian‟.
57

 Seiring dengan semakin tingginya oplah dan 

semakin luas jangkauan peredarannya, pengaruh dari L’Ordine Nuovo pun 
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semakin membesar. Sehingga nama Gramsci menjadi semakin dikenal di 

kalangan kaum buruh yang berada di Turin. 

Berawal dari pergerakan kaum fasis yang berhasil merebut kekuasaan 

pada tanggal 28 Oktober 1922 di Roma, terjadilah perubahan iklim politik di 

Italia. Sehingga, di awal tahun 1923, sebagian besar para pemimpin partai 

komunis ditangkap oleh polisi fasis Italia. Pada malam 8 November 1926 

Gramsci ditangkap di Roma, Italia. 

Pada tahun 1928 Gramsci dijatuhi hukuman selama 20 tahun penjara. 

Pemenjaraan Gramsci tersebut dimaksudkan untuk membungkam, dan 

membatasi pergerakan Gramsci, namun justru pada periode saat Gramsci 

dipenjara tersebut Gramsci mulai bisa menuliskan gagasannya. Dari ide yang 

dikemukakan Gramsci dalam tulisannya itu, dapat dikatakan bahwa ia telah 

memberikan sumbangan besar terhadap khazanah Marxisme dan teori tentang 

kekuasaan. 

Gramsci yang divonis 20 Tahun, 4 bulan dan 5 hari kurungan, sempat 

dipenjara di San Vittori, di Milan. Lalu, dipindahkan ke penjara Regina Coeli 

di Roma. Lantaran menderita Uricaemia, maka pada tanggal 19 Juli Gramsci 

dipindahkan ke tahanan sementara di Turi, Provinsi Bari. Pada tahun 1937 

yang merupakan akhir masa pembebasan bersyarat Gramsci hingga akhirnya 

dibebaskan, menjadi masa kepergian Gramsci dari dunia ini untuk selamanya. 

Bermula dari pendarahan yang terjadi di bagian otak Gramsci pada malam 25 
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April, berselang dua hari kemudian pada tanggal 27 April 1937 ia 

menghembuskan nafas terakhirnya.
58

 

Untuk lebih mudah memahami riwayat hidup Gramsci secara kronologis 

dapat dilihat uraiannya melalui tabel berikut ini: 

Tabel 6.2. 

Riwayat Hidup Gramsci 

Waktu Peristiwa 

22 Januari 1891 Gramsci lahir di Ales, provinsi Cagliari, Sardinia. 

Anak keempat dari Francesco Gramsci dan Giuseppina 

Marcias. 

1897-1898 Ayahnya dihukum lima tahun penjara atas tuduhan 

penyimpangan administrasi. Setelah bebas ia tak 

mempunyai pekerjaan sehingga Gramsci dan keenam 

saudaranya hidup dalam kesulitan ekonomi. 

1903 Ketika sedang menyelesaikan pendidikan dasarnya ia 

harus meninggalkan sekolah dan bekerja selama dua 

tahun di kantor panitera di Ghilarza di mana 

keluarganya pindah setelah ayahnya di penjara. 

1905 Melanjutkan pendidikan di Santa Lussurgiu dan 

kemudian di Cagliari. 

1911 Memperoleh beasiswa ke universitas Turin dan 

memulai studinya di sana. 

1913 Ikut serta dalam pemilihan umum pertama yang 

diadakan atas dasar hak pilih universal, dan pertama 

kali berhubungan dengan gerakan sosialis di Turin. 

1914 Menulis artikelnya yang pertama bagi surat kabar 

sosialis Il Grido del Popolo. 

1916 Mulai bekerja sebagai Jurnalis bagi surat kabar Partai 

Sosialis Avanti, menulis review drama dan mengisi 

kolom debat. Juga menulis untuk Il Grido del Popolo. 

1917 Gramsci turut serta dalam persiapan menyambut 

delegasi dari Uni Soviet. Pada bulan Agustus Gramsci 

terpilih menjadi komite sementara partai sosialis. Pada 

24 Desember ia merayakan revolusi Rusia dengan 

menulis artikel “Revolusi Menantang Kapitalis” di 

Avanti. 
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Mei 1919 Mendirikan jurnal mingguan L‟Ordine Nuovo dengan 

artikelnya “Demokrasi Pekerja” yang menyatakan 

bahwa “Komisi Internal” harus diubah menjadi “Organ 

Kekuasaan Proletariat”. L‟Ordine Nuovo menjadi 

organ dewan pabrik di Turin. 

April 1920 Pemogokan umum di Turin dan Piedmont untuk 

mempertahankan dewan pabrik berakhir dengan 

kemenangan para pekerja, karena menolak 

kepemimpinan partai sosialis dan serikat dagang yang 

ingin memperluas ke luar wilayah Piedmont.  

Januari 1921 Mengikuti kongres Leghorn Partai Sosialis di Italia. 

Gramsci dipilih menjadi pengurus pusat partai. 

Gramsci menetap di Turin sebagai editor L’Ordine 

Nuovo, yang sekarang menjadi surat kabar harian. 

Mei 1922 Tiba di Moscow sebagai anggota eksekutif Komintern 

Internasional Komunis. 

28 Oktober 1922 Bergerak ke Roma; kelompok fasis Mussolini 

merampas kekuasaan di Italia. 

Nov-Des 1922 Ikut serta dalam kongres keempat Komintern. 

November 1923 Pindah ke Wina, di mana ia menjalin hubungan dengan 

Togliatti, Terracini, dan pemikir lain untuk membahas 

strategi baru partai yang diajukan Gramsci. 

April 1924 Dipilih menjadi ketua konstituante Veneto. 

Mei 1925 Berpidato di hadapan Majelis Perwakilan menentang 

rencana Musollini menetapkan hukum yang melarang 

semua asosiasi rahasia termasuk Freemansons. 

Januari 1926 Mengikuti kongres partai komunis Italia yang ketiga di 

Lyons Prancis. 

8 November 

1926 

Ditahan di Roma. Dikirim ke kamp tahanan politik di 

pulau Ustica.  

Januari 1927 Dipindah ke penjara di Milan. 

Mei 1928 Dipindah ke penjara di Roma. 

Juni 1928 Dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Dikirim ke penjara 

Turin, dekat Bari. 

Januari 1929 Memperoleh ijin menulis. 

27 April 1937 Meninggal setelah mengalami pendarahan di otak. 

Tatiana berhasil menyelundupkan tiga puluh tiga 

catatan dari kamar Gramsci dan mengirim melalui 

paket diplomatik ke Moskow. 

 
Sumber: Roger Simon, Gramsci’s Political Thought (London: Lawrence & Wishart, 
1991), hlm. 148-153. 
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Setelah meninggalnya Gramsci, ada begitu banyak karya yang ia 

wariskan bagi khazanah pemikiran ilmu sosial yang mana masih menjadi 

rujukan oleh banyak cendekiawan hingga saat ini. Karyanya secara umum 

dapat dibagi ke dalam dua kategori: Pertama, tulisan Gramsci yang dimuat 

oleh media ketika ia sedang aktif dalam dunia politik; Kedua, berupa catatan 

yang ia tulis sewaktu dalam tahanan. Berikut adalah beberapa karya Gramsci 

yang telah terbit dalam bahasa Inggris: 

1) History, Philosophy and Culture in the Young Gramsci, editor P. 

Calvacanti dan P. Piccone diterbitkan di St Louis (1975); 

2) Letter from Prison, New York, (1973); 

3) New Edinburgh Review, Three Spesial Gramsci issues, (1974); 

4) Selection from Cultural Writing, ed. David Forgacs and Geoffey 

Nowell Smith, London, 1965; 

5) The Modern Prince and Other Political Writings, ed. Louis Mark, 

London, 1957; 

6) Selection from Political Writings: 1921-1926, London, 1978; 

7) Selection from the Prison Noteboks, ed. Q. Hoare and G. Nowell 

Smith, London, 1971.
59

 

Gagasan atau ide pokok dari pemikiran Antonio Gramsci yang sangat 

penting dan cukup popular di antaranya yaitu: 

a. Konsep Hegemoni Gramsci 

Membahas seputar pemikiran Gramsci tak mungkin dapat dipisahkan 

dari konsepnya tentang hegemoni. Tidak ada istilah yang lebih erat terkait 

dengan sosok Antonio Gramsci daripada konsep hegemoni.
60

 Roger Simon 
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menjelaskan tentang ini bahwa titik awal untuk memahami konsep 

hegemoni Gramsci yakni apabila telah terjadi penguasaan oleh suatu kelas 

terhadap kelas yang berada di bawahnya melalui kombinasi antara 

kekerasan dan persuasi.
61

 Diungkap dengan kalimat berbeda oleh Nezar 

Patria dan Andi Arief bahwasanya “hegemoni pada hakikatnya adalah 

upaya untuk menggiring orang agar menilai dan memandang problematika 

sosial dalam kerangka yang ditentukan”.
62

 Adapun pendapat lain, menurut 

Peter McLaren hegemoni adalah sebuah upaya di mana sang penguasa 

memperoleh legitimasi dari mereka yang dikuasai, dengan kata lain, kaum 

tertindas secara tidak sadar ikut berpartisipasi dalam penindasan diri 

mereka sendiri.
63

 Penjelasan yang cukup lugas dari konsep hegemoni ini 

selanjutnya dapat dilihat pada penjelasan dari Haryono Imam berikut: 

“menurut Gramsci supremasi sebuah kelompok sosial terwujud 

dalam dua cara: sebagai dominasi dan sebagai „kepemimpinan 

intelektual dan moral‟ atau „hegemoni‟. sebuah kelompok sosial itu 

dominan atas kelompok-kelompok lawannya jika kelompok itu 

memiliki kekuatan keras (biasanya dalam bentuk kekuatan bersenjata 

atau militer). Sebaliknya, sebuah kelompok dikatakan hegemonic 

atas kelompok-kelompok yang dipimpinnya jika ia memiliki 

pengaruh yang mendorong munculnya consent atau persetujuan dari 

kelompok-kelompok tersebut sehingga mereka memberikan 

dukungan sukarela”.
64
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Selain itu, cukup mencerahkan pula penjelasan terkait hegemoni yang 

disampaikan oleh Heru Hendarto sebagaimana dapat dilihat pada kutipan di 

bawah: 

“…supremasi kelompok atau kelas sosial tampil dalam dua cara yaitu 

dominasi atau penindasan (coertion) dan kepemimpinan intelektual 

dan moral. Tipe kepemimpinan yang terakhir inilah yang merupakan 

hegemoni. Kontrol sosial dilaksanakan melalui dua bentuk, yaitu di 

samping mempengaruhi secara eksternal (dengan menggunakan 

hukuman atau ganjaran) juga secara internal dengan membentuk 

keyakinan-keyakinan ke dalam norma yang berlaku. Dasar hegemoni 

lebih kepada yang kedua”.
65

 

 

Ditegaskan oleh Mansour Fakih bahwasanya “bagi Gramsci proses 

hegemoni terjadi apabila cara hidup, cara berpikir, dan pandangan 

pemikiran masyarakat bawah terutama kaum proletar telah meniru dan 

menerima cara berpikir dan gaya hidup dari kelompok elit yang 

mendominasi dan mengeksploitasi mereka”.
66

 Hegemoni itu sendiri 

memiliki tiga model yang berbeda, yakni: 

“perekonomian adalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan 

bentuk dominan produksi dalam suatu wilayah pada suatu waktu. 

Istilah berikutnya ialah negara yang terdiri atas sarana kekerasan 

(polisi dan militer) dan suatu wilayah tertentu, bersama dengan 

pelbagai birokrasi yang didanai oleh negara (pamong praja/lembaga 

pemerintahan, pelbagai lembaga hukum, kesejahteraan dan 

pendidikan. Terakhir yaitu istilah masyarakat sipil mengandung arti 

organisasi-organisasi lain dalam suatu formasi sosial yang tidak 

merupakan bagian dari proses produksi material dalam perekonomian 

tersebut serta bukan merupakan organisasi yang didanai oleh negara, 

tetapi merupakan lembaga-lembaga yang relatif berumur panjang 
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yang didukung dan dijalankan oleh rang-orang di luar kedua bidang 

tersebut”.
67

 

 

Dari penjelasan di atas kiranya dapat dipahami bahwa hegemoni bisa 

terjadi apabila kaum tertindas telah suka rela menerima diri mereka untuk 

didominasi. Hal ini hanya mungkin terjadi jika kelas yang mendominasi 

telah menguasai persepsi kelas yang didominasi. Hegemoni dilakukan 

melalui pembentukan opini—secara bertahap melalui institusi baik formal, 

informal maupun non-formal—dengan jalan menguasai ruang publik. 

b. Pandangan Gramsci Terhadap Kaum Intelektual 

Pemikiran Gramsci yang cukup terkenal berikutnya ialah gagasannya 

mengenai kaum intelektual. Dikotomi kaum inteletual menurut Gramsci 

cukup menarik dan masih relevan untuk didiskusikan. Untuk itu perlu 

kiranya disinggung pada bagian ini. Pandangan Gramsci tentang kaum 

intelektual termuat dalam bukunya Prison Notebooks. Dalam buku itu, ia 

mencatat bahwa semua manusia adalah intelektual, tetapi tidak semua 

orang dalam masyarakat memiliki peran intelektual.
68

 Selanjutnya, 

Gramsci menjelaskan dan memisahkan antara intelektual organik dan 

tradisional. Kelompok intelektual tradisional terdiri dari: seniman, 

cendekiawan kreatif (penyelenggara budaya) yang secara tradisional 

dianggap sebagai intelektual; dan adapun intelektual organik yakni seorang 
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intelektual yang datang untuk menyatu, berbaur dengan para seniman dan 

orang-orang terpelajar tersebut atas dasar perasaan bersama.
69

 

3. Paulo Freire 

Nama lengkapnya ialah Paulo Reglus Neves Freire, lahir pada 19 

September 1921 di Recife yaitu sebuah kota pelabuhan kecil dan tertinggal di 

timur laut Brasil. Ia merupakan tokoh yang sangat berpengaruh dalam 

diskursus pendidikan kritis, sebab memang Freire menguasai pendidikan kritis 

tidak hanya dalam tataran teori namun juga sampai tahap praksis.
70

 Freire 

tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang sederhana, ayahnya seorang 

polisi bernama Joachim Themistocles Freire dan ibunya bernama Edeltrus 

Neves Freire. Tahun 1929, keluarga Freire mengalami kesulitan ekonomi 

sehingga pada tahun 1931 mereka memutuskan pindah ke Jabotao. Ketika 

dewasa, Freire menikahi seorang guru sekolah dasar bernama Elza Maia Costa 

Oliviera, tahun 1944.  

Pada permulaan tahun 1960, Brasil dilanda krisis di berbagai sector 

sehingga memicu kemunculan berbagai gerakan reformasi dari berbagai 

elemen, baik dari kelompok sosialis, komunis, pelajar, buruh, maupun militan 

Kristen yang mana kesemua golongan tersebut hendak memaksakan hasrat 

politik masing-masing. Karena itu, diadakanlah pemilihan umum di mana 
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seseorang dinyatakan berhak memberikan suaranya apabila ia mampu untuk 

menuliskan namanya sendiri. Penduduk pedalaman yang tak tersentuh oleh 

pendidikan sama sekali, banyak yang tidak memperoleh hak untuk 

memberikan suara mereka. Dalam suasana demikian tadi, Freire menjalankan 

sebuah program pemberantasan buta huruf. Tetapi, upaya pemberantasan buta 

huruf itu, justru berujung pada pengusiran Freire dari Brasil. Kemudian, pada 

April 1964, Freire dituduh telah melakukan aktivitas subversif, dan atas dasar 

tuduhan itu, Freire harus mendekam di penjara selama tujuh puluh hari, dari 

dalam penjara inilah Freire mulail menulis karyanya yang berjudul Educacao 

Como Practica da Liberade dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris 

menjadi Education as Practice of Freedom. Karya berikutnya berupa dua 

buah esai dengan judul Educacao da Liberdade dan Extension 

Communication yang diterbitkan dalam bahasa Inggris berjudul Education for 

Critical Consciousness. Setelah itu, Freire kembali menulis esai dengan judul 

Adult Literacy Process as Cultural for Freedom dan Cultural Action and 

Conscientization. Esai-esai tersebut ia kirim ke Harvard Educational Review. 

Untuk mengenal beberapa karya popular Freire, dapat dilihat rinciannya 

sebagai berikut: 

1) Pedagogy of the Oppressed, trans. M.B. Ramos, Harmondsworth: 

Penguin, 1982; New York: Seabury Press, 1970. 

2) Cultural Action for Freedom, Cambridge, MA: The Harvard 

Educational Review Monograph Series, no. 1, 1970. 

3) Educational for Critical Consciousness, New York: Seabury Press, 

1973. 
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4) Pedagogy in Process: The Letter to Guinea-Bissau, trans. C. St. John 

Hunter, New York: Seabury Press, 1978. 

5) Pedagogy of Hope: Reliving Pedagogy of the Oppressed, trans. R. R. 

Barr, New York: Continuum, 1994. 

6) Teachers as Cultural Workers: Letters to Those Who Dare Teach, 

Boulder, CO: Westview Press, 1998.
71

 

 

Kesedihan datang kepada Freire pada tahun 1986 tersebab istri 

tercintanya Elza Maia Costa de Oliveira meninggal dunia. Setelah itu Freire 

menikah lagi dengan mantan mahasiswinya yang bernama Ana Maria 

Araujo—juga seorang aktivis kegiatan dalam pendidikan radikal. Akhirnya, di 

Rio de Janeiro, tanggal 2 Mei 1997 Freire meninggal dunia. Untuk lebih 

memudahkan dalam memahami dan memetakan kehidupan Paulo Freire yang 

penuh gejolak dan perjuangan itu, dapat dilihat ringkasannya dalam tabel 

berikut ini: 

Tabel 7.2. 

Riwayat Hidup Paulo Freire 

Waktu Peristiwa 

19 September 1921 Paulo Freire dilahirkan 

1943 Freire mulai belajar di Universitas Recife 

1944 Pernikahan Freire dengan Elza Maia Costa de 

Oliveira 

1946 Freire menjabat direktur departemen pendidikan 

dan kebudayaan dari dinas sosial di negara bagian 

Pernambuco 

1961 Freire menjadi direktur dari departemen perluasan 

budaya dari Universitas 

1962 Freire mendapatkan kesempatan pertama untuk 

menerapkan teorinya 

1964 Freire dipenjarakan selama tujuh puluh hari atas 

tuduhan menjadi pengkhianat 
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1967 Freire menerbitkan bukunya yang pertama 

1969 Freire ditawari jabatan sebagai profesor tamu di 

Harvard 

1980 Freire bergabung dengan Partai Buruh di Sao Paulo 

1986 Istri Freire, Elza Maia Costa de Oliveira meninggal 

dunia lalu, Freire menikahi Maria Araújo Freire 

1991 Berdiri Institut Paulo Freire di Sao Paulo 

2 Mei 1997 Paulo Freire meninggal dunia. 

 

Berkat Freire, gagasan pendidikan kritis mulai ramai diperbincangkan 

oleh para pakar pendidikan. Oleh sebab itu, menjadi hal wajar jika dalam 

diskursus pendidikan kritis selalu saja dihubungkan dengan pemikirannya. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Henry Giroux bahwa ia selalu mengaitkan 

kata pendidikan kritis dengan Paulo Freire. Siapa pun yang hendak berbicara 

seputar pendidikan kritis, suka maupun tidak, maka hendaknya dimulai 

dengan membicarakan Freire.
72

 Senada dengan itu, Takayuki Okazaki 

berpendapat bahwa pendidikan kritis berasal dari bentuk pendidikan yang 

dipopulerkan oleh seorang pakar pendidikan asal Brasil, Paulo Freire. Ia juga 

merupakan sosok yang paling berpengaruh dalam pendidikan orang dewasa 

serta pengembangan masyarakat, dan dia telah dianggap sebagai pendiri 

pendidikan Kritis.
73

 

Konsep Freire yang kritis terhadap pendidikan membuka wawasan baru 

bagi sejumlah pemikir pendidikan, antara lain: Henry Giroux, Peter McLaren, 
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Joe L Kincheloe, Douglas Kellner, Ira Shor, Stanley Aronowitz, Antonio 

Darder, Michael W Apple, Carlos Alberto Torres, Peter Mayo.
74

 Freire 

mengkritik pendidikan yang dinilai telah gagal menjadikan para peserta didik 

sebagai manusia merdeka. Peserta didik diposisikan sebagai objek, mereka 

dianggap tidak mengerti apa-apa sama sekali, karena itu harus diisi oleh para 

guru. Proses pendidikan semacam ini ia sebut sebagai banking concept of 

education yang memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a. Guru mengajar, murid diajar; 

b. Guru mengetahui segala sesuatu, murid tidak tahu apa-apa; 

c. Guru berpikir, murid dipikirkan; 

d. Guru bercerita, murid patuh mendengarkan; 

e. Guru menentukan peraturan; murid diatur; 

f. Guru memilih dan memaksakan pilihannya, murid menyetujui; 

g. Guru berbuat, murid membayangkan dirinya berbuat melalui 

perbuatan gurunya; 

h. Guru memilih bahan dan isi pelajaran, murid (tanpa diminta 

pendapatnya menyesuaikan diri dengan pelajaran itu; 

i. Guru mencampuradukkan kewenangan ilmu pengetahuan dan 

kewenangan jabatannya, yang dia lakukan untuk menghalangi 

kebebasan murid; 

j. Guru adalah subyek dalam proses belajar, murid adalah obyek 

belaka.
75

 

 

Model pendidikan di atas akan mereduksi daya kreativitas peserta didik, 

membuat peserta didik mudah percaya dan menjadikan mereka laiknya 

robot—menjalani aktivitas sekedar memenuhi rutinitas kewajiban. Gagasan 

Freire banyak diterjemahkan dengan baik oleh Apple yang mana menurutnya 
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Freire berpendapat bahwa pendidikan bukanlah sekadar transfer pengetahuan 

dari pengajar atau guru ke peserta didik. Mengetahui bukansekadar akumulasi 

informasi, melainkan yang dimaksud dengan mengetahui ialah kemampuan 

untuk membangun diri sendiri sebagai subjek. Artinya seseorang yang 

dianggap tahu adalah ia yang mampu menuliskan kembali apa yang telah ia 

baca, dan juga yang paling penting ialah mampu untuk mengubah dunia 

menjadi lebih baik.
76

 Melihat pemikiran Freire yang sangat radikal tersebut—

apabila merujuk pada biografi intelektual Freire yang ditulis oleh Collins—

setidaknya dipengaruhi oleh beberapa corak pemikiran, antara lain yaitu: 

Personalisme, Eksistensialisme, Fenomenologi, Marxisme dan, Kristianitas. 

a. Personalisme 

Personalisme merupakan sebuah paham yang dipelopori oleh 

Emmanuel Mounir
77

 yang mana mengecam eksistensialisme yang bersifat 

solipsis dan pesimistis. Tujuan hidup manusia bagi para penganut 

personalisme, tidak lain ialah “masyarakat yang mencapai personalitas 

sempurna melalui perjuangan yang berdasar kepada kesadaran”.
78

 Paham 

yang menjunjung tinggi kemerdekaan dan kemampuan manusia ini, 

dalam teologi Islam dikenal dengan paham Qadariyah. Freire banyak 

terpengaruh oleh pandangan personalisme apabila menengok pernyataan 
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berikut “sebuah perspektif, suatu cara pandang terhadap dunia yang 

optimis dan sebuah seruan untuk bertindak yang merupakan karakter 

pemikiran Freire yang tak terhapuskan”.
79

 Pendapat yang sama juga 

disampaikan Collins bahwa: 

“banyak tema yang ditemukan dalam filsafat sejarah Mounir 

kemudian ditemukan juga dalam filsafat Freire: bahwa sejarah 

mempunyai arti, bahwa selain perang dan bencana lain, sejarah 

telah mendorong ke arah perbaikan dan pembebasan umat manusia, 

bahwa teknologi dan ilmu pengetahuan adalah perkembangan-

perkembangan yang menggembirakan dalam gerak sejarah menuju 

kemajuan, dan bahwa manusia mempunyai misi yang mulia, yakni 

menjadi agen bagi pembebasannya sendiri”.
80

 

 

Dari situ terlihat bahwa Freire, dalam banyak hal, terpengaruh oleh 

gagasan Emmanuel Mounir yang menekankan bahwa setiap manusia 

sesungguhnya merupakan agen pembebasan bagi dirinya sendiri. 

b. Eksistensialisme 

Jejak eksistensialisme dapat ditelusuri dari berbagai karya Freire 

yang kerap menukil pendapat para tokoh eksistensialis. Freire hendak 

menunjukkan bahwa manusia itu mengada bagi dirinya sendiri dan bukan 

manusia yang mengada sebagai ada bagi orang lain. Ia mengontraskan 

apa yang ia namakan sebagai pendidikan gaya bank dengan tindakan 

sejati tentang pengetahuan true act of knowing. Baginya, dengan true act 

of knowing inilah kebebasan individu menjadi mungkin terwujud. 
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c. Fenomenologi 

Dalam pengertiannya yang sangat sederhana, fenomenologi 

merupakan saduran dari kata phenomenon yang mempunyai arti realitas 

yang tampak, dan juga logos yang berarti ilmu. Jadi, dikatakan dengan 

mudah fenomenologi ialah ilmu pengetahuan tentang segala sesuatu yang 

terlihat. Adapun yang menjadi tema sentral pada hampir semua bentuk 

fenomenologi adalah proses kesadaran awakening. Dari fenomenologi 

yang dipelopori oleh Husserl inilah, Freire mendapat inspirasi bahwa 

analisis terhadap kesadaran merupakan prasyarat untuk memahami 

realitas yang sebenarnya. 

d. Marxisme 

Tak pelak lagi, Freire yang tumbuh dan berkembang dalam kondisi 

masyarakat sarat akan ketimpangan sosial serta begitu banyak kontradiksi 

yang terjadi—baik secara langsung maupun tidak tidak—menimbulkan 

ketertarikan dalam dirinya kepada Marxisme. Pengaruh Marxisme ini 

terlihat dalam beberapa pendapat Freire menyatakan bahwa kondisi sosial 

yang timpang, maraknya ketidakadilan tidak lain disebabkan oleh sistem 

yang telah menguasai institusi yang berlaku dalam suatu tatatan sosial 

yang mana keberlangsungannya mendapat legitimasi dari pendidikan. 

Melalui sebuah pendidikan, manusia dengan sengaja dididik, diarahkan, 

didoktrin dan dibuat apatis supaya tidak tumbuh dalam benaknya 

pemikiran yang bersifat kritis. “Seperti juga pendidikan telah 
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membungkam manusia dengan simbol-simbol, mitos-mitos demi 

kepentingannya untuk memapankan struktur eksploitatif di bawah sistem 

kekuasaan dominan”.
81

 Demikian tulis Murtiningsih. 

e. Kristianisme 

Norma serta ajaran Katolik sangat memengaruhi pemikiran serta 

karakter Freire, sebagaimana yang diungkap oleh Budhy bahwa “karena 

latar belakang keluarga yang beragama katolik, Freire banyak pula 

dipengaruhi oleh gagasan-gagasan yang bersifat Kristen”.
82

 Freire tatkala 

melihat realitas yang ada, ia berpendapat bahwa dataran Amerika Latin 

butuh sebuah teologi baru yang dapat membuka peluang bagi terjadinya 

perubahan. Freire berpendapat bahwa “orang Kristen yang membatasi 

praktik keimanan hanya pada kehadiran di gereja atau kepasifan mutlak 

(dengan pengertian bahwa hal ini dapat menjadi fatalisme) gagal untuk 

menjadi benar-benar Kristen”.
83

 Artinya, kaum Kristiani harus mampu 

menjadi agen pembebas sebagaimana yang diajarkan Kristus, dan agama 

harus dapat berperan sebagai kekuatan pembebas. Sebab, pada hakikatnya 

segala bentuk penindasan, dan ketidakadilan adalah bertentangan dengan 

tuntunan, ajaran yang selalu ditekankan oleh Kristus. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

A. Asal-usul dan Historiografi Bahasa Arab 

Pada umumnya, metode yang kerap digunakan untuk mengategorikan, atau 

mengelompokkan sebuah bahasa adalah dengan cara mengklasifikasikan bahasa 

tersebut berdasarkan gennya, atau sederhananya, sebuah bahasa dinilai dan 

dikumpulkan berdasarkan kemiripan pada aspek genetiknya saja yakni meliputi 

kesamaan dalam fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik dari bahasa 

tersebut. Melalui model pengelompokan bahasa berdasarkan tipologi genetik 

semacam ini, maka dengan demikian bahasa yang ada dapat dibagi ke dalam dua 

rumpun utama yaitu apa yang disebut sebagai rumpun Indo-Euroopěenne, dan 

rumpun Chamito-Sěmitiques. Hasil pembagian bahasa ini mendapat tanggapan 

dari Max Müller, yang mana dalam pendapatnya ia tidak menyepakati hasil 

pengelompokkan bahasa berdasarkan genetik tersebut yang hanya menghasilkan 

dua kategori saja. Menurutnya, kategorisasi bahasa menjadi dua rumpun saja 

tidaklah memadai. Sebab, pada kenyataannya ada beberapa bahasa yang tidak 

tergolong sama sekali ke dalam dua kategori bahasa yang tersebut. Berdasarkan 

alasan inilah, maka Müller merasa perlu untuk menambah satu kategori lagi 

sebagai pelengkap untuk dua kategori yang telah ada, yaitu kelompok bahasa 

bernama rumpun Touranienne. 

Selain dengan metode genetik sebagaimana telah dipaparkan di atas, 

terdapat cara lain yang juga bisa digunakan untuk mengklasifikasikan sebuah 
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bahasa, yakni dengan metode tipologi struktural. Artinya, bahasa dilihat 

berdasarkan kemiripan struktur dan sistem dari bahasa, tanpa perlu 

mempertimbangkan rumpun dari bahasa itu sendiri. Bahasa, dengan begitu, 

hanya ditilik, dan dikelompokkan berdasarkan aspek strukturnya semata. Metode 

kategorisasi bahasa semacam ini dipelopori oleh Schlegel yang menurut 

pendapatnya apabila sebuah bahasa dilihat segi strukturnya, maka akan terbagi 

menjadi tiga kategori yaitu: Pertama, Analytiques atau disebut juga al-Lughōt at-

Tahlīliyyah; Kedua, Aggloměrantes atau al-Lughōt al-Ilshōqiyyah; dan Ketiga, 

Isolantes atau al-Lughōt al-‘Āzilah. 

Pertama, Analytiques atau al-Lughōt at-Tahlīliyyah atau juga disebut 

sebagai al-Lughōt al-Mutasharrifah adalah bahasa yang memiliki akar kata, 

sekaligus juga dapat menerima imbuhan afiks yang berupa: prefiks, infiks, 

konfiks, maupun sufiks baik dalam bentuk kata ganti ataupun huruf. Bahasa yang 

termasuk dalam kategori ini antara lain: bahasa Arab, bahasa Spanyol, dan 

bahasa Rusia, pun juga sebagian besar bahasa dalam rumpun bahasa Semitik dan 

juga bahasa rumpun Indo-Eropa lainnya; Kedua, adalah Aggloměrantes ataupun 

al-Lughōt al-Ilshōqiyyah, yakni jenis bahasa yang tidak memiliki akar kata, 

namun dapat diberi imbuhan afiks yang berupa sufiks dan prefiks. Bahasa yang 

dapat digolongkan kedalam kategori ini ialah: bahasa Jepang dan Turki, dan lain 

sebagainya; Ketiga, yaitu Isolantes atau al-Lughōt al-‘Āzilah yakni bahasa yang 

memiliki kosa kata tetap (terisolasi), atau bentuknya tidak pernah berubah. 

Bahasa yang tergolong al-Lughōt al-‘Āzilah ini tidak mengenal huruf vokal 
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ataupun konsonan. Bahasa yang termasuk dalam kategori ini contohnya ialah 

bahasa Mandarin di Cina, bahasa Vietnam, dan lain sebagainya. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya 

bahasa dapat digolongkan dan diklasifikasikan melalui dua cara yakni: Pertama, 

metode kategori bahasa dengan berdasarkan gen dari bahasa tersebut; Kedua, 

dengan cara kategori bahasa berdasarkan struktur dari bahasa itu sendiri. Dilihat 

secara genetik, menurut Müller, bahasa berasal dari tiga rumpun utama yaitu 

Indo-Euroopěenne, Chamito – Sěmitiques, dan Touranienne. Namun, jika bahasa 

tersebut dilihat dari aspek struktur bahasa, berdasarkan pendapat Schlegel, 

bahasa dapat terbagi menjadi Analytiques, Aggloměrantes, dan Isolantes. 

Untuk lebih mempermudah pemahaman terkait kategorisasi bahasa 

tersebut, berikut ini akan disajikan gambar ataubagan tentang klasifikasi bahasa 

berdasarkan genetikal dan strukturalnya: 

Gambar 1.3. 

 

 

 

 

 

 

Sumber gambar atau bagan diadaptasi dari: Subhiy Shōlih, Dirāsāt fī Fiqh al-
Lughoh, (Beirut: Dār al-Ilm li-almalāyīn, 2009), hlm. 41-46. 

Indo-Euroopěenne الفصيلة الهندية األوروبية    

Touranienne الفصيلة الطورانية 

Chamito – Sěmitiques الفصيلة الحامية السامية Genetikal 

Analytiques اللغات التحليلية 

BAHASA 

Aggloměrantes اللغات اإللصاقية Struktural 

Isolantes اللغات العازلة 
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Klasifikasi sebagaimana dikemukakan di atas ini, pada bagian ini selanjutnya 

digunakan untuk melihat posisi bahasa Arab di antara berbagai bahasa yang ada. 

Bahasa Arab العربية (baca: al-‘arabiyyah) sesungguhnya bukanlah bahasa 

yang tanpa akar kesejarahan yang panjang. Menurut pendapat dari banyak pakar 

bahwa embrio dari bahasa Arab jika dilihat dari aspek tipologi genetiknya, 

termasuk kedalam rumpun bahasa Semit atau Proto-Semit, sebagaimana ditulis 

oleh Versteegh berikut ini “arabic belongs to a group of languages collectively 

known as the Semitic languages”.1 Beberapa bahasa yang masih tergolong dalam 

rumpun bahasa Semit antara lain adalah bahasa Ibrani, Aram, Kurdi, Amharik 

(diggunakan di Ethiopia), Tigre (digunakan di Eritrea), dan Berber (digunakan di 

Maroko dan Aljazair). 

Dari sekian banyak bahasa dalam rumpun bahasa Semit, hanya bahasa 

Arab yang dianggap memiliki tingkat kepentingan lebih dari bahasa lainnya 

sebab bahasa Arab merupakan bahasa dengan penutur terbanyak di dunia saat ini, 

sebagaimana disampaikan oleh Mahmūd Kāmil al-Naāqoh bahwa bahasa Arab 

secara resmi merupakan bahasa penting keenam di dunia, layaknya bahasa 

Inggris, Spanyol, Rusia dan Cina. Bahkan hal ini juga dikuatkan oleh Amerika 

Serikat yang telah menempatkan bahasa Arab pada urutan keenam terpenting 

dibandingkan dengan tiga puluh enam bahasa lainnya.2 

                                                           
1Kees Versteegh, The Arabic Language, 2nd-edition  (UK: Edinburgh University Press, 2014), 

hlm. 10. 
2Mahmūd Kāmil al-Nāqoh, Ta’liīm al-Lughoh al-Arabiyah li al-Natiqiīna bi Lughoh Ukhro 

(Mesir: Jāmi’a Ummu al-Qura 1985), hlm. 21. 



105 
 

Senada bahkan menguatkan pendapat dari Mahmūd Kāmil al-Naāqoh 

tersebut, Ahmad Abduh ‘Iwad mengatakan bahwa bahasa adalah bukti identitas 

masyarakat, dan merupakan salah satu unsur terpenting yang mampu 

menyatukan sebuah komunitas tertentu. Adapun bahasa Arab, bahkan lebih dari 

itu, ia tidak sekadar mampu mempersatukan anggota masyarakat ataupun negara, 

namun ia mampu mempersatukan semua anggota negara Arab sebagai pengguna 

bahasa tersebut.3 

Banyaknya pengguna bahasa Arab, sesungguhnya merupakan hal wajar, 

mengingat bahwa suku-suku dari bangsa Arab gemar sekali untuk hidup 

berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain (nomaden). Selain itu, 

maraknya perkawinan antara orang Arab dan nonarab ‘ajam juga memberikan 

kontribusi dalam memperluas penyebaran bahasa Arab tersebut, ditambah lagi 

dengan terjadinya penaklukan atau pembebasan futūh yang dilakukan oleh umat  

Islam juga menjadi faktor penting bagi meluas dan tersebarnya bahasa Arab ke 

berbagai penjuru dunia. 

Penyebaran bahasa Arab yang sangat massif tersebut selain menambah 

banyak jumlah penutur bahasa Arab, namun pada saat yang sama, menjadikan 

penutur bahasa Semit lainnya berkurang secara drastis. Bahkan, karena bahasa 

Arab kian mendominasi bahasa Semit lainnya, lambat laun penutur asli dari 

rumpun bahasa Semit—selain bahasa Arab—kian berkurang dan akhirnya habis. 

                                                           
3Ahmad Abduh ‘Iwad, Madākhil Ta’līmu al-Lughoh al-Arabiyah Dirāsah Mashiyah Naqdiyah 

(Makkah: Ummu al-Qura 2000), hlm. 10. 
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Selain itu, penyebaran para penutur bahasa Arab ke berbagai wilayah juga 

memberikan pengaruh pada berkembangnya berbagai macam dialek lahjah yang 

mana beberapa di antaranya mungkin tidak mudah untuk dipahami oleh selain 

daripada penutur dialek itu sendiri lantaran perbedaan yang terjadi antara satu 

dialek dan dialek lainnya cukup signifikan. Setiap satu varian berbahasa atau 

dialek memiliki perbedaan baik dari aspek tata bahasa, pelafalan, maupun 

kosakata. Singkat kata, suatu dialek hanya dapat dipahami oleh mereka para 

penutur dialek itu sendiri mutual intelligible. Adapun beberapa dialek bahasa 

Arab yang sudah cukup dikenal ialah: 

Pertama, dialek Yordania yang merupakan campuran dari dialek Shami dan 

Badui, percampuran itu terjadi lantaran terjadinya migrasi besar-besaran dari 

negara-negara Teluk dengan membawa kekhasan bahasa masing-masing, 

sehingga terjadilah percampuran dalam dialek Yordan ini; Kedua, yaitu dialek 

Mesir, dalam beberapa dekade belakangan ini, produksi lagu, film, dan segala 

sesuatu yang berkaitan dengan kebudayaan Mesir mengalami peningkatan, dan 

tersebar melalui media televisi, sehingga dialek Mesir ini mudah dikenali, 

dimengerti dan akhirnya dipakai di kalangan penutur bahasa Arab; Ketiga, adalah 

dialek Lebanon, dialek ini merupakan salah satu dialek Shami yang bercirikan 

kelembutan. Bahasa Arab yang dipakai dalam dialek Lebanon ini banyak 

menggunakan kata serapan dari bahasa Aram, Yunani, dan Prancis; Keempat, 

yakni dialek yang disebut dengan dialek Maghreb (suatu wilayah di Barat Laut 

Afrika), dialek ini marak digunakan di negara seperti Suriah, Lebanon, dan 
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Maroko. Mengingat akan sejarah kolonialisme Eropa di negara-negara tersebut, 

maka banyak kata serapan yang diambil dari beberapa bahasa yang digunakan di 

Eropa, salah satu contohnya adalah bahasa Maroko yang mana banyak 

meminjam kata dari bahasa Andalusia atau Spanyol; Kelima, dialek Aljazair, 

dialek ini hampir menyerupai dialek Arab klasik, namun, mengalami sedikit 

perubahan yang diakibatkan oleh beberapa hal di antaranya: kebijakan yang 

diterapkan oleh pemerintahan Ottoman atau Turki-Usmani pada masa itu, selain 

juga akibat kolonialsme Prancis pada wilayah tersebut. 

Guna mempersingkat uraian panjang di atas, serta untuk mempermudah 

pemahaman tentang berbagai bahasa beserta rumpun dari bahasa tersebut, dapat 

dilihat klasifikasinya pada gambar di bawah ini: 

Gambar 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Kees Versteegh, The Arabic Language, 2nd-edition  (UK: Edinburgh University 
Press, 2014), hlm. 1 
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Gambar 3.3. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sumber: Subhiy Shōlih, Dirāsāt fī Fiqh al-Lughoh, (Beirut: Dār al-Ilm li-almalāyīn, 2009), 
hlm. 71. 
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Keberagaman dialek lahjah yang dimiliki oleh bahasa Arab sebagaimana 

yang telah diulas di atas, pada satu sisi kerap dianggap sebagai kekurangan atau 

hal negatif yang ada dalam bahasa Arab. Namun di sisi lain, hal itu justru bisa 

menjadi aspek positif atau semacam keunggulan tersendiri bagi bahasa Arab. 

Di antara para pakar bahasa Arab yang mengklaim bahwa bahasa Arab 

memiliki berbagai kelebihan jika dibandingkan dengan bahasa lain yang ada 

adalah Ibn Fāris. Dalam bukunya yang ia beri judul al-Ṣāḥibiyyu, Ibn Fāris 

menulis sebuah bab khusus yaitu: bābu al-qaul fi anna lughōta al-arobiy afdholu 

al-lughōti wa awsa’uha. Dalam bab tersebut Ibn Fāris mambahas secara rinci 

tentang berbagai kelebihan dari bahasa Arab, bahkan ia sempat pula membuat 

sebuah klaim bahwa Allah lebih mengutamakan bahasa Arab dibanding bahasa 

lain yang ada. Alasannya ialah bahwa Allah dalam penyampaikan firmanNya 

menggunakan bahasa Arab, hal ini secara tidak langsung menandakan bahwa 

bahasa lain tidak memadai dalam penyampaian pesanNya, atau setidaknya gagal, 

apabila dibandingkan dengan bahasa Arab. 

Ada tiga argumen yang disampaikan oleh Ibn Fāris untuk mendasari 

pendapatnya tersebut yaitu: Pertama, bahasa Arab memiliki padanan kata atau 

sinonim leksikal yang sangat kaya; Kedua, melimpahnya perangkat metafora 

yang dimiliki bahasa Arab; Ketiga, adalah kenyamanan pada proses fonologis. 

Ibn Fāris mengklaim bahwa kosa kata yang ada dalam bahasa lain relatif tidak 

sekaya kosakata yang dimiliki bahasa Arab. Dalam hal ini, ia memberikan contoh 

dengan konsep pedang dan singa, bahasa Persia misalnya hanya memiliki satu 
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kata untuk kedua konsep ini, sementara bahasa Arab memiliki banyak sinonim 

untuk satu konsep. Selain itu, dalam hal penerjemahan al-Qur’an yang mana 

tertulis berbahasa Arab—dengan seluruh kekayaan metaforis, citra serta 

perangkat retoriknya—apabila diterjemahkan kedalam bahasa asing maka akan 

selalu gagal mencapai target yang diinginkan karena disebabkan 

ketidakmampuan linguistik bahasa sasaran. Selanjutnya adalah tentang aspek 

fonetik dalam bahasa Arab, yang mana menurutnya bahasa Arab memiliki 

kelebihan dalam hal huruf vokal dan konsonan, serta panjang dan pendeknya 

dalam hal pengucapan.Terakhir, sebagai penutup pada bab tersebut Ibn Fāris 

mengutip pendapat dari para pakar bahwa bahwa tak seorang pun dapat 

memahami bahasa Arab secara komprehensif, kecuali nabi semata kalāmu al-

arobi lā yuhīthu bihi illa an-nabiy.4 

Sampai di sini, perlu juga diketahui bahwa dalam hal penggunaannya, 

banyak dari kalangan penutur asli bahasa Arab native speaker menggunakan 

bahasa yang dikenal dengan istilah bahasa‘āmmiyyah sebagai bahasa lisan 

keseharian. Varian bahasa Arab ini paling sering digunakan sebagai bahasa 

dalam komunukasi nonformal di antara penutur bahasa Arab. Sebaliknya, ada 

juga jenis bahasa  fusha kategori ini banyak digunakan terutama dalam forum 

atau acaraformal seperti dalam jurnalistik, sastra, diskusi akademis. Dualitas 

linguistik ini, biasa dikenal dengan istilah diglossia. 

                                                           
4Untuk uraian lebih lanjut, Lihat: Ibn Fāris, al-Ṣāḥibiyyu:fi fiqh al-lughoh wa masāiliha wa 

sunani al-arobi fi kalāmihā, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), hlm. 19-24. 
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B. Bahasa Arab: Sejarah dan Kedudukannya di Indonesia 

Karakteristik sebagian besar kabilah yang tinggal di jazirah Arab adalah 

nomaden—gemar hidup dengan berpindah-pindah tempat. Kebiasaan hidup 

semacam itu telah berlangsung lama dari waktu ke waktu dan terus berjalan 

berkesinambungan. Indonesia dalam hal ini merupakan salah satu wilayah yang 

menjadi destinasi bagi beberapa imigran yang berasal dari semenanjung Arab, 

terutama yang berasal dari Makkah, Hadramaut, dan sekitarnya. Tersebab itu 

jumlah kabilah Arab di Indonesia selalu saja mengalami peningkatan setiap 

tahunnya. Untuk mengetahuinya, akan diilustrasikan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 1.3. 

GROWTH OF THE ARAB POPULATION OF INDONESIA 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber: Justus M. van der Kroef, “The Arabs in Indonesia”, Middle East Journal, Vol. 7, 
No. 3(Middle East Institute Summer, 1953), hlm. 300. 
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Java & 

Madura 

Total 

Indon. 

Java & 

Madura 
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Indon. Years ofCensus Percentile Increase 

1860...... 6 9 22 20 1860-1870 1.60 

1870….. 8 13 28 28 1870-1880 2.85 

1880….. 11 16 38 36 1880-1890 2.98 

1890….. 14 22 51 48 1890-1900 1.54 

1900….. 18 27 65 61 1900-1905 0.95 

1905….. 19 30 69 66 1905-1920 2.44 

1920….. 28 45 100 100 1920-1930 4.31 

1930….. 42 71 150 159 1930-1952 3.50 

1952….. 65 85 205 180   

In Thousands In Absolute 

Figures 

Increase in % per Annum (Java) 
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Selain disebabkan karena adanya migrasi penduduk yang memengaruhi 

bertambahnya jumlah peranakan Arab yang ada di Indonesia masi ada variabel 

lain yaitu faktor alamiah yang boleh jadi justru faktor ini yang lebih determinan, 

misalnya, terjadinya perkawinan antara orang Arab dengan penduduk asli. 

Karena terikat oleh perkawinan, akhirnya banyak orang Arab—khususnya dari 

kalangan Hadrami—yang memutuskan untuk menetap di Indonesia secara 

permanen bahkan sebagian ada yang mengalami naturalisasi menjadi warga 

negara Indonesia. Semakin bertambahnya jumlah keturunan orang Arab di 

Indonesia, sehingga terbentuklah sebuah kelompok masyarakat atau 

komunitasyang dikenal dengan peranakan Arab atau terkadang disebut juga 

dengan Arab-Indo yang mana sebagian besarnya memang dilahirkan dan/atau 

dibesarkan di Indonesia. 

Kedatangan bangsa Arab ke kawasan nusantara tersebut, menjadikan 

Indonesia sebagai tempat persilangan, saling silang dan saling padu dari berbagai 

kebudayaan dan agama. Pengaruh dari persilangan kebudayaan ini dapat dilihat 

misalnya dari segi bahasa, banyak dari kosa kata pada bahasa Indonesia yang 

merupakan kata serapan dari bahasa Arab. Berbeda dengan imigran yang berasal 

dari Cina, India, Jepang, Turki, atau Eropa, imigran yang berasal dari Arab 

masihterdapat banyak perbedaan tradisi dan budaya antara orang Arab atau 

keturunannya dan penduduk lokal. Namun, dikarenakan mayoritas penduduk 

Indonesia adalah pemeluk agama Islam, dengan demikian nyaris semua 

perbedaan berupa tradisi dan kebudayaan Arab dierima dengan relatif mudah. 
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Karena memang terdapat kesamaan yang sangat fundamental antara para imigran 

Arab dan para penduduk asli Indonesia yaitu persamaan dalam hal agama. Hal ini 

sebagaimana disampaikan oleh Van Der Kroef sebagai berikut: the main reason 

for the Arab’s cultural acceptance in Indonesia is his religion.5 

Kentalnya aspek kebudayaan dan tradisi Arab dalam dimensi keagamaan 

atau keislaman tadi, membuat mayoritas penduduk muslim di Indonesia merasa 

sulit untuk membedakan antara ajaran agama Islam atau sebuah budaya Arab. 

Islam dalam hal ini kerap diidentikkan dengan budaya Arab. Keduanya sering 

tercampur bahkan, tidak jarang timbul kecenderungan anggapan dari penduduk 

Indonesia bahwa untuk menjadi muslim sejati hendaklah pada saat yang sama 

menjadi Arab. 

Dari anggapan semacam itu, dengan sendirinya timbul sebuah kesimpulan 

bahwa tersebarnya bahasa Arab—yang merupakan salah satu produk budaya 

muntāj tsaqafiy dari bangsa Arab—hingga sampai keIndonesia, berjalan seiring 

dengan penyebaran agama Islam. Salah satu contohnya ialah pendapat berikut 

ini: “bahasa Arab masuk ke Nusantara seiring dengan masuknya agama Islam 

antara abad ke-7 sampai dengan abad ke-8 M melalui para pedagang Muslim dari 

Arab dan Persia serta Islam mulai berkembang di bumi Nusantara sekitar abad 

ke-11 hingga ke-12 M”.6 Asumsi semacam ini tentu saja terlalu terburu-buru 

                                                           
5Justus M. Van Der Kroef, “The Arabs in Indonesia”, Middle East Journal, Vol. 7, No. 3 

(Middle East Institute Summer, 1953),hlm. 318. 
6https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/17/02/14/old2b3313-usia-bahasa-

arab-di-nusantara-capai-12-abad (diakses pada: Rabu, 03 Oktober 2018, pukul: 20:46 WIB) 

https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/17/02/14/old2b3313-usia-bahasa-arab-di-nusantara-capai-12-abad
https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/17/02/14/old2b3313-usia-bahasa-arab-di-nusantara-capai-12-abad


114 
 

walau memang tidak sepenuhnya keliru. Meskipun juga, belum bisa dikatakan 

benar demikian adanya, sebab, belum ditemukannya penelitian yang 

komprehensif yang mana khusus membahas seputar sejarah penyebaran bahasa 

Arab hingga ke Indonesia. 

Dari uraian panjang di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam asumsi 

kebanyakan masyarakat di Indonesia meyakini bahwa keterkaitan bahasa Arab 

dengan Islam bagaikan dua sisi mata uang, sangatlah erat yang tak mungkin 

dapat dipisahkan. Selain karena memang Islam menggunakan bahasa Arab dan 

hal peribadatan, dalam penulisan kitab sucinya yakni al-Qur’an pun 

menggunakan bahasa yang sama. Sebagaimana tertuang dalam berbagai ayat, di 

antaranya yakni dalamsurat Yusuf ayat 2 yang mana kurang lebih artinya sebagai 

berikut: “Sesungguhnya kami menurunkannya berupa al–Qur’an berbahasa Arab, 

agar kamu memahaminya”. Oleh sebab itu, ketika berbicara tentang Islam, atau 

ingin mengkaji tentang topik seputar kesilaman suka ataupun tidak maka 

penguasaan akan bahasa Arab mutlak dibutuhkan. 

Dalam konteks keindonesiaan, yang merupakan negara dengan jumlah 

penduduk pemeluk agama Islam terbanyak di dunia. Maka, kebutuhan akan 

penguasaan terhadap bahasa Arab menjadi lebih penting dan mendesak. 

Belakangan ini, banyak dijumpai fenomena bahwa sebagian besarorang tua 

muslimmemilih untukmemasukkan anak mereka kedalam sekolah agama baik 

dalam format madrasah maupun lembaga pesantren dengan harapan bahwa anak 

mereka dapat mempelajari Islam sekaligus juga belajar bahasa Arab. Hal 
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semacam ini terjadi baik di kalangan penduduk suku asli Indonesia maupun 

bukan. Salah satu contohnya adalah hasil penelitian dari Frode F. Jacobsen yang 

mengatakan bahwa kecenderungan dari suku Hadrami di Indonesia, dimana 

sebagian besar anak dari suku Hadrami diajarkan pengetahuan tentang al-Quran, 

pelajaran bahasa Arab dan wawasan keagamaan denganmengirim anak-anak 

mereka ke pusat-pusat pengajaran agama di Jawa, ke Timur Tengah, dan bahkan 

ke Hadramaut, semata-mata untuk memperoleh pendidikan bahasa, budaya, dan 

agama yang terbaik bagi mereka.7 

Sampai di sini, setidaknya dapat ditarik dua kesimpulan atau alasan 

mendasar terkait pentingnya penguasaan bahasa Arab bagi sebagian besar 

penduduk Indonesia—terutamanya yang beragama Islam. Alasan pertama, agar 

warga negara Indonesia juga mampu untuk bersaing dalam kancah Internasional; 

Kedua, Indonesia yang dalam hal ini merupakan negara dengan pemeluk agama 

Islam terbanyak, maka penguasaan akan bahasa Arab merupakan sesuatu yang 

mutlak perlu. Melihat akan pentingnya penguasaan bahasa Arab tersebut, 

menjadi wajar apabila mata pelajaran bahasa Arab di Indonesia, saat ini, telah 

menjadi materi wajib bagi peserta didik khususnya yang berada dalam lembaga 

pendidikan formal keagamaan yang disebut dengan Madrasah. 

                                                           
7“most Hadrami fathers I got to know were conscious of giving their children proper knowledge 

of the Quran, and many engaged a house teacher in Arabic language and religious studies for their 

children, while some sent their children to religious centres of teaching on Java, and some others sent 

their children to the Middle East, and even to Hadramawt, for language, religious and cultural 

education, a practice which used to be more common before”. Lihat: Frode F. Jacobsen, Hadrami 

Arabs in Present-day Indonesia: an Indonesia-oriented group with an Arab signature, 1st-Published, 

(New York: Routledge, 2009), hlm. 43. 
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C. Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah 

Dalam proses pengajaran bahasa Arab—sebagai bahasa asing—memiliki 

setidaknya empat tujuan utama, sebagaimana diungkap oleh Mahmūd Kāmil al-

Nāqoh berikut ini: Pertama, sebagai peningkatan Tingkatkan pemahaman 

kebahasaan yang meliputi fungsi dan cara pemakaiannya; Kedua, untuk mampu 

berkomunikasi lisan dengan menggunakan bahasa asing; Ketiga, untuk 

memahami kehidupan, kebudayaan dari bahasa yang sedang dipelajari; Keempat, 

untuk mampu berkomunikasi  baik secara tulis maupun lisan dengan penutur 

bahasa asli.8 Sedangkan dorongan atau motivasi seseorang untuk mempelajari 

bahasa Arab sangatlah beragam, sebagai contoh adalah survei yang mana 

membuat beberapakategori motivasi dalam mempelajari bahasa Arab, di 

antaranya yaitu: sosial/pribadi; keagamaan; untuk memahami kebudayaan Arab; 

karier; dan untuk tujuan akademis. Hasilnya, dari kelima kriteria tersebut, 

ternyata alasan yang paling kuat untuk mempelajari bahasa Arab adalah agar 

dapat tinggal atau sekadar untuk berkunjung ke negara Arab, selanjutnya adalah 

agar mampu berbicara dan berkomunikasi dengan bahasa Arab. Adapun faktor 

keagamaan—untuk dapat memahami al-Qur’an dan al-Hadith—lebih unggul 

daripada motivasi untuk kepentingan kerja atau karir dan sisanya adalah untuk 

tujuan akademis.9 

                                                           
8Mahmūd Kāmil al-Nāqoh, Ta’liīm al-Lughoh al-Arabiyah…, hlm. 57. 
9“the survey of 54 students from Manchester University revealed a wide range of motivations to 

study Arabic. The survey grouped these into five categories wich in order of descending popularity 

were: social/personal; religious; to understand Arabic culture; career; and for academic purposes. 
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Dalam konteks Indonesia, bahasa Arab merupakan bahasa kedua bagi para 

pelajar, tentu saja dalam hal ini peserta didik menghadapi beberapa kesulitan atau 

kendala dalam penguasaan bahasa Arab. Pada umumnya, setidaknya ada empat 

elemen yang menjadikan bahasa Arab sukar untuk dipelajari, empat elemen 

tersebut antara lain yakni diglosia, morfologi, kosa kata, dan gaya atau bentuk, 

sebagaimana yang termaktub dalam pernyataan berikut: “four elements made 

Arabic difficult: diglossia, morphology, vocabulary and style”.10 Dari sini maka 

wajar jika dari beragam mata pelajaran yang ada, pelajaran bahasa Arab 

merupakan salah satu dari beberapa mata pelajaran yang tidak banyak 

peminatnya. Dengan demikian, perlu kiranya dibuat solusi yang komprehensif 

dan berkesinambungan, perbaikan dalam seluruh aspek pembelajaran bahasa 

Arab baik dari aspek kurikulum, kemampuan guru, atau bahkan sistem 

pendidikan yang ada di Indonesia. Sebelum itu semua, buku teks pelajaran 

bahasa Arab haruslah mendapat perhatian yang cukup. Buku teks pelajaran 

bahasa Arab seyogianya memuat materi yang relevan dengan kondisi lingkungan 

sosial, ekonomi, politik, dan budaya dari para peserta didik sebagai pengguna 

buku teks tersebut. 

                                                                                                                                               
The most popular specific reason for learning Arabic was ‘in order to live in or visit an Arab country’, 

followed by ‘in order to be able to speak to Arabs in the UK’. Among those surveyed, interest in 

religion appeared to be more important than interest in employment skills. More than half either 

agreed or strongly agreed with the statement that they wanted to understand the Quran and hadith, 

while relatively few admitted to studying Arabic for specific career purposes such as working in the 

media or the military or security establishments”. Lihat: Ibid., hlm. 127-128. 
10Paul Anderson dan Yasir Suleiman, “Arabic on Campus and Beyond”, British Journal of 

Middle Eastern Studies, Vol. 36, No. 1 (APRIL 2009), pp. 125-144 Published by: Taylor & Francis, 

Ltd. hlm. 139. 
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D. Gambaran Umum dari Buku Teks Pelajaran Bahasa Arab 

Dalam sebuah proses pembelajaran bahasa Arab di kelas, buku teks 

pelajaran11 termasuk dalam salah satu komponen inti yang ketersediaannya tidak 

bisa diabaikan. Pada situasi tertentu, buku teks pelajaran bahasa Arab dapat 

menjadi sumber yang menyediakan kosa kata melimpah untuk dapat diserap oleh 

para peserta didik. Selain itu, buku teks pelajaran bahasa Arab yang baik, juga 

akanmenyediakan informasi tentang prosedur penggunaan, penjelasan tentang 

tata cara merencanakan sebuah format pembelajaran yang benar, dan mekanisme 

pengajarannya. Keberadaan buku teks pelajaran bahasa Arab bagi seorang guru 

atau tenaga pengajar dapat menjadi semacam komplemen bagi proses pengajaran 

bahasa Arab di kelas. Karenanya, tenaga pengajar atau guru seyogianya 

menguasai cara menggunakan buku teks pelajaran bahasa Arabserta mampu 

mengadaptasi buku tersebut. Sehingga, terjalin sebuah relasi antara tenaga 

pengajar atau guru dengan buku teks pelajaran bahasa Arab yang digunakannya 

bersifat saling komplementer. 

Untuk melihat gambaran umum dari buku teks pelajaran bahasa Arab yang 

digunakan saat ini, berikut ini akan dipaparkan gambaran umum dari buku teks 

mata pelajaran bahasa Arab tersebut.  

                                                           
11Berdasarkan pada: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 

3, yang dimaksud dengan buku teks ialah: “Buku teks pelajaran pendidikan dasar, menengah, dan 

perguruan tinggi yang selanjutnya disebut buku teks adalah buku acuan wajib untuk digunakan di 

satuan pendidikan dasar dan menengah atau perguruan tinggi yang memuat materi pembelajaran dalam 

rangka peningkatan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kepribadian, penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, peningkatan kepekaan dan kemampuan estetis, peningkatan kemampuan 

kinestetis dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan”. 
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1. Buku Teks Pelajaran Bahasa Arab Kelas X 

Buku teks pelajaran bahasa Arab kelas X di Madrasah Aliyah ini 

ditujukan bagi para peserta didik yang duduk di kelas IPA, IPS, dan Bahasa. 

Buku teks tersebut diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia 

pada tahun 2014. Adapun kontributor dari naskah buku yakni Masrukin dan 

Apriyanto Nasir. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut ini: 

Indikator dan Tujuan Pembelajaran pada BAB I: 

Indikator Pembelajaran: 

Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan: البيانات الشخصية 

Menerapkan percakapan terkait topik: البيانات الشخصية 

Menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik: البيانات الشخصية 

Menyusun teks tulis yang terkait topik: البيانات الشخصية 

Tujuan Pembelajaran: 

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan peserta didik mampu mendengar, bercakap, 

membaca dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan 

topik: البيانات الشخصية 

 

Indikator dan Tujuan Pembelajaran pada BAB II: 

Indikator Pembelajaran: 

Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan: المرافق العامة فى المدرسة 

Menerapkan percakapan terkait topik: المرافق العامة فى المدرسة 

Menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik: لعامة فى المدرسةالمرافق ا  

Menyusun teks tulis yang terkait topik: المرافق العامة فى المدرسة 

Tujuan Pembelajaran: 

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan peserta didik mampu mendengar, bercakap, 

membaca dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan 

topik: المرافق العامة فى المدرسة 

 

Indikator dan Tujuan Pembelajaran pada BAB III: 

Indikator Pembelajaran: 

Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan: 

 الحياة فى األسرة و فى سكن الطالب

Menerapkan percakapan terkait topik: الحياة فى األسرة و فى سكن الطالب 

Menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik: الحياة فى األسرة و فى سكن الطالب 

Menyusun teks tulis yang terkait topik: الحياة فى األسرة و فى سكن الطالب 
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Tujuan Pembelajaran: 

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan peserta didik mampu mendengar, bercakap, 

membaca dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan 

topik: الحياة فى األسرة و فى سكن الطالب 

 

Indikator dan Tujuan Pembelajaran pada BAB IV: 

Indikator Pembelajaran: 

Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan: هواية الطالب و المعرض 

Menerapkan percakapan terkait topik: هواية الطالب و المعرض 

Menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik: هواية الطالب و المعرض 

Menyusun teks tulis yang terkait topik: هواية الطالب و المعرض 

Tujuan Pembelajaran: 

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan peserta didik mampu mendengar, bercakap, 

membaca dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan 

topik: هواية الطالب و المعرض 

 

Indikator dan Tujuan Pembelajaran pada BAB V: 

Indikator Pembelajaran: 

Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan: المهنة و الحياة 

Menerapkan percakapan terkait topik: المهنة و الحياة 

Menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik:  الحياةالمهنة و  

Menyusun teks tulis yang terkait topik: المهنة و الحياة 

Tujuan Pembelajaran: 

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan peserta didik mampu mendengar, bercakap, 

membaca dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan 

topik: المهنة و الحياة 

 

Indikator dan Tujuan Pembelajaran pada BAB VI: 

Indikator Pembelajaran: 

Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan: المهنة و النظام 

Menerapkan percakapan terkait topik: المهنة و النظام 

Menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik: المهنة و النظام 

Menyusun teks tulis yang terkait topik: المهنة و النظام 

Tujuan Pembelajaran: 

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan peserta didik mampu mendengar, bercakap, 

membaca dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan 

topik: المهنة و النظام 
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Adapun kompetensi yang hendaknya dimiliki oleh peserta didik setelah 

mereka mempelajari buku teks pelajaran bahasa Arab ini, adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 2.3. 

 
BAB 

KOMPETENSI 
Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

BAB I 1. Menghayati dan 
mengamalkan ajaran 
agama Islam; 

2. Menghayati dan 
mengamalkan perilaku 
jujur dan disiplin, 
tanggungjawab, peduli 
(gotong royong, 
kerjasama, toleran, 
damai), santun, 
responsif dan pro -aktif 
dan menunjukkan sikap 
sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai 
permasalahan dalam 
berinteraksi secara 
efektif dengan 
lingkungan sosial dan 
alam serta dalam 
menempatkan diri 
sebagai cerminan 
bangsa dalam 
pergaulan; 

3. Memahami, 
menerapkan, 
menganalisis 
pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa 
ingintahunya tentang 
ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, 
dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, 

1.1 Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari bahasa Arab 
sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang 
diwujudkan dalam semangat 
belajar; 

2.1 Menunjukkan perilaku santun 
dan peduli dalam 
melaksanakan komunikasi 
antar pribadi dengan guru dan 
teman; 

3.1 Memahami cara penyampaian 
serta cara merespon, 
mengidentifikasi cara memberi, 
tahu dan menanyakan tentang 
fakta, perasaan dan sikap 
terkait topik البيانات الشخصية 
mendeskripsikan secara 
sederhana unsur kebahasaan, 
dan struktur teks 
النكرة و المعرفة بأل و الضمائر و اإلضافة 

 ;بمعنى الالم
4.1 Mensimulasikan dialog 

sederhana tentang cara 
merespon ungkapan, 
Mendemonstrasikan ungkapan 
sederhana tentang cara 
memberitahu dan menanyakan 
fakta, perasaan dan sikap, 
menyusun teks lisan dan tulis 
sederhana untuk 
mengungkapkan terkait topik 
 dengan البيانات الشخصية
memperhatikan unsur 
kebahasaan, struktur teks dan 
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kenegaraan, dan 
peradaban terkait 
penyebab fenomena 
dan kejadian, serta 
menerapkan 
pengetahuan 
prosedural pada bidang 
kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat 
dan minatnya untuk 
memecahkan; 

4. Mengolah, menalar, dan 
menyaji dalam ranah 
konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 
pengembangan dari 
yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, 
dan mampu 
menggunakan metode 
sesuai kaidah keilmuan. 

unsur budaya secara benar dan 
sesuai dengan 
)النكرة و المعرفة بأل و الضمائر و اإلضافة 

 .بمعنى الالم(

BAB II 1.1 Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari bahasa Arab 
sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang 
diwujudkan dalam semangat 
belajar; 

2.1 Menunjukkan perilaku santun 
dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi 
dengan guru dan teman; 

3.1 Memahami cara penyampaian 
serta cara merespon, 
mengidentifikasi cara 
memberitahu dan menanyakan 
tentang fakta, perasaan dan 
sikap terkait topic  المرافق العامة فى

 mendeskripsikan secara المدرسة
sederhana unsur kebahasaan, 
dan struktur teks  المبتدأ و الخبر

صفة()  
4.1. Mensimulasikan dialog 

sederhana tentang cara 
merespon ungkapan, 
Mendemonstrasikan ungkapan 
sederhana tentang cara 
memberitahu dan menanyakan 
fakta, perasaan dan sikap, 
menyusun teks lisan, dan tulis 
sederhana untuk 
mengungkapkan terkait topik 

العامة فى المدرسةالمرافق   dengan 
memperhatikan unsur 
kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya secara benar dan 
sesuai dengan المبتدأ و الخبر )صفة(    

BAB III 1.1 Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari bahasa Arab 
sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang 
diwujudkan dalam semangat 
belajar; 
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2.1 Menunjukkan perilaku santun 
dan peduli dalam 
melaksanakan komunikasi 
antar pribadi dengan guru dan 
teman; 

3.1 Memahami cara penyampaian 
serta cara merespon, 
mengidentifikasi cara 
memberitahu dan menanyakan 
tentang fakta, perasaan dan 
sikap terkait topik: 

 الحياة فى األسرة و فى سكن الطالب
mendeskripsikan secara 
sederhana unsur kejbahasaan, 
dan struktur teks: 
النكرة و المعرفة )بأل و الضمائر و اإلضافة 

 بمعنى الالم(
4.1 Mensimulasikan dialog 

sederhana tentang cara 
merespon ungkapan, 
Mendemonstrasikan ungkapan 
sederhana tentang cara 
memberitahu dan menanyakan 
fakta, perasaan dan sikap, 
menyusun teks lisan dan tulis 
sederhana untuk 
mengungkapkan terkait topik 
 الحياة فى األسرة و فى سكن الطالب
dengan memperhatikan unsur 
kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya secara benar dan 
sesuai dengan 
 المبتدأ )ضمائر( و الخبر )الفعل المضارع(

BAB IV 1.1 Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari bahasa Arab 
sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang 
diwujudkan dalam semangat 
belajar; 

2.1 Menunjukkan perilaku santun 
dan peduli dalam 
melaksanakan komunikasi 
antar pribadi dengan guru dan 
teman; 

3.1 Memahami cara penyampaian 
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serta cara merespon, 
mengidentifikasi cara 
memberitahu dan menanyakan 
tentang fakta, perasaan dan 
sikap terkait topik  هواية الطالب و

 mendeskripsikan secara المعرض
sederhana unsur kebahasaan, 
dan struktur teks 

 المصدر; معاني حروف الجر
4.1. Mensimulasikan dialog 

sederhana tentang cara 
merespon ungkapan, 
Mendemonstrasikan ungkapan 
sederhana tentang cara 
memberitahu dan menanyakan 
fakta, perasaan dan sikap, 
menyusun teks lisan, dan tulis 
sederhana untuk 
mengungkapkan terkait topik 
 dengan هواية الطالب و المعرض
memperhatikan unsur 
kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya secara benar dan 
sesuai dengan 

 معاني حروف الجرالمصدر; 
BAB V 1.1 Mensyukuri kesempatan dapat 

mempelajari bahasa Arab 
sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang 
diwujudkan dalam semangat 
belajar; 

2.1 Menunjukkan perilaku santun 
dan peduli dalam 
melaksanakan komunikasi 
antar pribadi dengan guru dan 
teman; 

3.1 Memahami cara penyampaian 
serta cara merespon, 
mengidentifikasi cara 
memberitahu dan menanyakan 
tentang fakta, perasaan dan 
sikap terkait topik المهنة و الحياة  
mendeskripsikan secara 
sederhana unsur kebahasaan, 
dan struktur teks 
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عندي/معي و العطفليس   
4.1 Mensimulasikan dialog 

sederhana tentang cara 
merespon ungkapan, 
Mendemonstrasikan ungkapan 
sederhana tentang cara 
memberitahu dan menanyakan 
fakta, perasaan dan sikap, 
menyusun teks dan tulis 
sederhana untuk 
mengungkapkan terkait topik 

هنة و الحياةالم  dengan 
memperhatikan unsur 
kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya secara benar dan 
sesuai dengan  ليس عندي/معي و

 العطف
BAB VI 1.1 Mensyukuri kesempatan dapat 

mempelajari Bahasa Arab 
sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang 
diwujudkan dalam semangat 
belajar; 

2.1 Menunjukkan perilaku santun 
dan peduli dalam 
melaksanakan komunikasi 
antar pribadi dengan guru dan 
teman; 

3.1 Memahami cara penyampaian 
serta cara merespon, 
mengidentifikasi cara 
memberitahu dan menanyakan 
tentang fakta, perasaan dan 
sikap terkait topik المهنة و النظام 
mendeskripsikan secara 
sederhana unsur kebahasaan, 
dan struktur teks 

 )مبتدأ )ضمائر الجمع( + خبر )المضارع(
4.1 Mensimulasikan dialog 

sederhana tentang cara 
merespon ungkapan, 
Mendemonstrasikan ungkapan 
sederhana tentang cara 
memberitahu dan menanyakan 
fakta, perasaan dan sikap, 
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menyusun teks lsan dan tulis 
sederhana untuk 
mengungkapkan terkait topik 
 denganالمهنة و النظام
memperhatikan unsur 
kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya secara benar dan 
sesuai dengan  

 )مبتدأ )ضمائر الجمع( + خبر )المضارع(

 

2. Buku Teks Pelajaran Bahasa Arab Kelas XI 

Sebagaimana buku teks pelajaran bahasa Arab sebelumnya, buku 

tekspelajaran bahasa Arabini pun diperuntukkan bagi para peserta didik yang 

duduk di kelas IPA, IPS, dan Bahasa, namun tentu saja dengan jenjang kelas 

setingkat lebih tinggi. Buku yang disusun oleh Devi Apriyanto, Masrukin, dan 

H.D. Hidayat ini diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia 

pada tahun 2015. Untuk mengetahui gambaran umum dari buku tersebut dapat 

dilihat dalam paparan ringkas berikut ini: 

Indikator dan Tujuan Pembelajaran pada BAB I: 

Indikator Pembelajaran: 

Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan: امال المراهقين 

Menerapkan percakapan terkait topik:  المراهقينامال  

Menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik: امال المراهقين 

Menyusun teks tulis yang terkait topik: امال المراهقين 

Tujuan Pembelajaran: 

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan peserta didik mampu mendengar, bercakap, 

membaca dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan 

topik: امال المراهقين 

 

Indikator dan Tujuan Pembelajaran pada BAB II: 

Indikator Pembelajaran: 

Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan: الصحة والرعاية الصحية 

Menerapkan percakapan terkait topik: الصحة والرعاية الصحية 

Menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik: الصحة والرعاية الصحية 
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Menyusun teks tulis yang terkait topik: الصحة والرعاية الصحية 

Tujuan Pembelajaran: 

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan peserta didik mampu mendengar, bercakap, 

membaca dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan 

topik: الصحة والرعاية الصحية 

 

Indikator dan Tujuan Pembelajaran pada BAB III: 

Indikator Pembelajaran: 

Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan:  النظافة فى اإلسالم  

Menerapkan percakapan terkait topik: النظافة فى اإلسالم 

Menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik: النظافة فى اإلسالم 

Menyusun teks tulis yang terkait topik: النظافة فى اإلسالم 

Tujuan Pembelajaran: 

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan peserta didik mampu mendengar, bercakap, 

membaca dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan 

topik: النظافة فى اإلسالم 

 

Indikator dan Tujuan Pembelajaran pada BAB IV: 

Indikator Pembelajaran: 

Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan: 

 التسهيالت العامة و اإلجتماعية

Menerapkan percakapan terkait topik: التسهيالت العامة و اإلجتماعية 

Menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik: التسهيالت العامة و اإلجتماعية 

Menyusun teks tulis yang terkait topik: التسهيالت العامة و اإلجتماعية 

Tujuan Pembelajaran: 

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan peserta didik mampu mendengar, bercakap, 

membaca dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan 

topik: التسهيالت العامة و اإلجتماعية 

 

Indikator dan Tujuan Pembelajaran pada BAB V: 

Indikator Pembelajaran: 

Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan: التسهيالت لعبادة هللا 

Menerapkan percakapan terkait topik: التسهيالت لعبادة هللا 

Menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik: التسهيالت لعبادة هللا 

Menyusun teks tulis yang terkait topik: التسهيالت لعبادة هللا 

Tujuan Pembelajaran: 

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan peserta didik mampu mendengar, bercakap, 

membaca dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan 

topik: التسهيالت لعبادة هللا 
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Indikator dan Tujuan Pembelajaran pada BAB VI: 

Indikator Pembelajaran: 

Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan: 

 معالم السياحة و الثقافة و الطبيعية 

Menerapkan percakapan terkait topik: معالم السياحة و الثقافة و الطبيعية 

Menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik: 

 معالم السياحة و الثقافة و الطبيعية

Menyusun teks tulis yang terkait topik: معالم السياحة و الثقافة و الطبيعية 

Tujuan Pembelajaran: 

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan peserta didik mampu mendengar, bercakap, 

membaca dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan 

topik: ة و الثقافة و الطبيعيةمعالم السياح  

 

Dengan digunakannya buku teks pelajaran bahasa Arab Kelas XI ini, 

diharapkan para peserta didik menguasai beberapa kompetensi berikut ini: 

Tabel 3.3. 

BAB KOMPETENSI 
Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

BAB I 1. Menghayati dan 
mengamalkan ajaran 
agama Islam. 

2. Menghayati dan 
mengamalkan perilaku 
jujur dan disiplin, 
tanggungjawab, peduli 
(gotong royong, 
kerjasama, toleran, 
damai), santun, 
responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian 
dari solusi atas 
berbagai 
permasalahan dalam 
berinteraksi secara 
efektif dengan 
lingkungan sosial dan 
alam serta dalam 
menempatkan diri 

1.1 Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari bahasa Arab 
sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang 
diwujudkan dalam semangat 
belajar. 

2.1 Menunjukkan perilaku santun 
dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan 
guru dan teman. 

3.1. Memahami cara penyampaian 
serta cara merespons, 
mengidentifikasi cara 
memberitahu dan menanyakan 
tentang fakta, perasaan dan sikap 
terkait topik امال المراهقين 
mendeskripsikan secara 
sederhana unsur kebahasaan, 
dan struktur teks 

 أن و الفعل الفاعل و المفعول به
4.1 Mensimulasikan dialog 

sederhana tentang cara 
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sebagai cerminan 
bangsa dalam 
pergaulan. 

3. Memahami, 
menerapkan, 
menganalisis 
pengetahuan faktual, 
konseptual, 
prosedural 
berdasarkan rasa 
ingintahunya tentang 
ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, 
budaya, dan 
humaniora dengan 
wawasan 
kemanusiaan, 
kebangsaan, 
kenegaraan, dan 
peradaban terkait 
penyebab fenomena 
dan kejadian, serta 
menerapkan 
pengetahuan 
prosedural pada 
bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan 
bakat dan minatnya 
untuk memecahkan. 

4. Mengolah, menalar, 
dan menyaji dalam 
ranah konkret dan 
ranah abstrak terkait 
dengan 
pengembangan dari 
yang dipelajarinya di 
sekolah secara 
mandiri, dan mampu 
menggunakan metode 
sesuai kaidah 
keilmuan. 

merespons ungkapan, 
Mendemonstrasikan ungkapan 
sederhana tentang cara 
memberitahu dan menanyakan 
fakta, perasaan dan sikap, 
menyusun teks lisan dan tulis 
sederhana untuk 
mengungkapkan terkait topik  امال

نالمراهقي  dengan memperhatikan 
unsur kebahasaan, struktur teks 
dan unsur budaya secara benar 
dan sesuai dengan 

 أن و الفعل الفاعل و المفعول به

BAB II 1.2 Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari bahasa Arab 
sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang 
diwujudkan dalam semangat 
belajar. 

2.2 Menunjukkan perilaku santun 
dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan 
guru dan teman; 

3.2 Memahami cara penyampaian 
serta cara merespons, 
mengidentifikasi cara 
memberitahu dan menanyakan 
tentang fakta, perasaan dan sikap 
terkait topik الصحة والرعاية الصحية, 
mendeskripsikan secara 
sederhana unsur kebahasaan, 
dan struktur teks maf’ul bih 
dalam jumlah fil’ilyah dan 
ismiyah; 

4.1. Mensimulasikan dialog 
sederhana tentang cara 
merespons ungkapan, 
Mendemonstrasikan ungkapan 
sederhana tentang cara 
memberitahu dan menanyakan 
fakta, perasaan dan sikap, 
menyusun teks lisan dan tulis 
sederhana untuk 
mengungkapkan terkait topik 

 dengan الصحة والرعاية الصحية
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memperhatikan unsur 
kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya secara benar dan 
sesuai dengan maf’ul bih dalam 
jumlah fil’ilyah dan ismiyah. 

BAB III 1.1 Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari bahasa Arab 
sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang 
diwujudkan dalam semangat 
belajar. 

2.1 Menunjukkan perilaku santun 
dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan 
guru dan teman. 

3.1 Memahami cara penyampaian 
serta cara merespons, 
mengidentifikasi cara 
memberitahu dan menanyakan 
tentang fakta, perasaan dan sikap 
terkait topik  النظافة فى اإلسالم

mendeskripsikan secara 
sederhana unsur kebahasaan, 
danstruktur teks  اإلضافة المعنوية(

 المقارنة(
4.1. Mensimulasikan dialog 

sederhana tentang cara 
merespons ungkapan, 
Mendemonstrasikan ungkapan 
sederhana tentang cara 
memberitahu dan menanyakan 
fakta, perasaan dan sikap, 
menyusun teks lisan dan tulis 
sederhana untuk 
mengungkapkan terkait topik 

 dengan النظافة فى اإلسالم
memperhatikan unsur 
kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya secara benar dan 
sesuai dengan )اإلضافة المعنوية  

نة(المقار  
BAB IV 1.1 Mensyukuri kesempatan dapat 

mempelajari bahasa Arab 
sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang 
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diwujudkan dalam semangat 
belajar. 

2.1 Menunjukkan perilaku santun 
dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan 
guru dan teman. 

1.1 Memahami cara penyampaian 
serta cara merespons, 
mengidentifikasi 
caramemberitahu dan 
menanyakan tentang fakta, 
perasaan dan sikap terkait topik 
 التسهيالت العامة و اإلجتماعية
mendeskripsikan secara 
sederhana unsur kebahasaan, 
dan struktur teks الجملة الفعلية 

4.1 Mensimulasikan dialog 
sederhana tentang cara 
merespons ungkapan, 
Mendemonstrasikan ungkapan 
sederhana tentang cara 
memberitahu dan menanyakan 
fakta, perasaan dan sikap, 
menyusun teks lisan dan tulis 
sederhana untuk 
mengungkapkan terkait 
topik التسهيالت العامة و االجتماية 
dengan memperhatikan unsur 
kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya secara benar dan 
sesuai dengan الجملة الفعلية    

BAB V 1.1 Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari bahasa Arab 
sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang 
diwujudkan dalam semangat 
belajar. 

2.1 Menunjukkan perilaku santun 
dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan 
guru dan teman. 

1.1 Memahami cara penyampaian 
serta cara merespons, 
mengidentifikasi cara 
memberitahu dan menanyakan 
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tentang fakta, perasaan dan sikap 
terkait topik  التسهيالت لعبادة

 mendeskripsikan secaraهللا
sederhana unsur kebahasaan, 
dan struktur teks 
)و الفعل الثالثي المزيد بحرف أو بحرفين و 

 بثالثة أحرف(.
4.1 Mensimulasikan dialog 

sederhana tentang cara 
merespons ungkapan, 
Mendemonstrasikan ungkapan 
sederhana tentang cara 
memberitahu dan 
menanyakanfakta, perasaan dan 
sikap, menyusun teks lisan dan 
tulis sederhana 
untukmengungkapkan terkait 
topik التسهيالت لعبادة هللا dengan 
memperhatikan unsur 
kebahasaan, struktur teksdan 
unsur budaya secara benar dan 
sesuai dengan 
الفعل الثالثي المزيد بحرف و بحرفين و بثالثة 

 أحرف )استفعل(
BAB VI 1.1 Mensyukuri kesempatan dapat 

mempelajari bahasa Arab 
sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang 
diwujudkan dalam semangat 
belajar. 

2.1 Menunjukkan perilaku santun 
dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasiantar pribadi dengan 
guru dan teman. 

1.1. Memahami cara penyampaian 
serta cara merespons, 
mengidentifikasi cara 
memberitahu dan menanyakan 
tentang fakta, perasaan dan sikap 
terkait topik 
 ,معالم السياحة و الثقافة و الطبيعية
mendeskripsikan secara 
sederhana unsurekebahasaan, 
dan struktur teks 

فعل األمر, اسما الفاعل و المفعول الثالثى و  

 غير الثالثى 
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4.1. Mensimulasikan dialog 
sederhana tentang cara 
merespons ungkapan, Mende- 
monstrasikan ungkapan 
sederhana tentang cara 
memberitahu dan menanyakan 
fakta, perasaan dan sikap, 
menyusun teks lisan dan tulis 
sederhana untuk 
mengungkapkan terkait topik 

معالم السياحة و الثقافة و الطبيعية    dengan 
memper- hatikan unsur 
kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya secara benar dan 
sesuai dengan 
فعل األمر, اسما الفاعل و المفعول الثالثى و 

 غير الثالثى

 

3. Buku Teks Pelajaran Bahasa Arab Kelas XII 

Buku teks pelajaran bahasa Arab kelas yang diperuntukkan kepada 

para peserta didik kelas XII: IPA, IPS, dan Bahasa yang berada pada jenjang 

Madrasah Aliyah ini disusun oleh Ahmad Hidayat. Buku tersebut diterbitkan 

oleh penerbit yang sama dengan dua buku teks sebelumnya yakni: 

Kementerian Agama Republik Indonesia dengan tahun terbit 2016. Untuk 

mengetahui lebih lanjut terkait buku teks ini, dapat dilihat uraiannya sebagai 

berikut: 

Indikator dan Tujuan Pembelajaran pada BAB I: 

Indikator Pembelajaran: 

Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan: الحضارةاإلسالمية 

Menerapkan percakapan terkait topik: الحضارةاإلسالمية 

Menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik: الحضارةاإلسالمية 

Menyusun teks tulis yang terkait topik: الحضارةاإلسالمية 

Tujuan Pembelajaran: 

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan peserta didik mampu mendengar, bercakap, 
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membaca dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan 

topik: الحضارةاإلسالمية 

 

Indikator dan Tujuan Pembelajaran pada BAB II: 

Indikator Pembelajaran: 

Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan: 

 الرحالت و الثقافة اإلسالمية

Menerapkan percakapan terkait topik: الرحالت و الثقافة اإلسالمي 

Menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik: الرحالت و الثقافة اإلسالمية 

Menyusun teks tulis yang terkait topik: ميةالرحالت و الثقافة اإلسال  

Tujuan Pembelajaran: 

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan peserta didik mampu mendengar, bercakap, 

membaca dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan 

topik: الرحالت و الثقافة اإلسالمية 

 

Indikator dan Tujuan Pembelajaran pada BAB III: 

Indikator Pembelajaran: 

Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan: 

 من رجال اإلسالم )البخاري و ابن سينا و عمر ابن الخطاب(

Menerapkan percakapan terkait topik:  

 ابن الخطاب( من رجال اإلسالم )البخاري و ابن سينا و عمر

Menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik:  

 من رجال اإلسالم )البخاري و ابن سينا و عمر ابن الخطاب(

Menyusun teks tulis yang terkait topik:  

 من رجال اإلسالم )البخاري و ابن سينا و عمر ابن الخطاب(

Tujuan Pembelajaran: 

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan peserta didik mampu mendengar, bercakap, 

membaca dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan 

topik: )من رجال اإلسالم )البخاري و ابن سينا و عمر ابن الخطاب 

 

Indikator dan Tujuan Pembelajaran pada BAB IV: 

Indikator Pembelajaran: 

Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan: األعياد فى اإلسالم 

Menerapkan percakapan terkait topik: األعياد فى اإلسالم 

Menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik: األعياد فى اإلسالم 

Menyusun teks tulis yang terkait topik: األعياد فى اإلسالم 

Tujuan Pembelajaran: 

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan peserta didik mampu mendengar, bercakap, 

membaca dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan 

topik: األعياد فى اإلسالم 
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Indikator dan Tujuan Pembelajaran pada BAB V: 

Indikator Pembelajaran: 

Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan: إبراهيم و البحث عن الخالق 

Menerapkan percakapan terkait topik: إبراهيم و البحث عن الخالق 

Menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik: إبراهيم و البحث عن الخالق 

Menyusun teks tulis yang terkait topik: إبراهيم و البحث عن الخالق 

Tujuan Pembelajaran: 

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 

mengomunikasikan peserta didik mampu mendengar, bercakap, 

membaca dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan 

topik: إبراهيم و البحث عن الخالق 

 

Buku teks pelajaran bahasa Arab bagi para peserta didik yang berada di 

kelas XII: IPA, IPS di Madrasah Aliyah ini menawarkan beberapa kompetensi 

yang antara lain yaitu: 

Tabel 4.3. 

 
BAB 

KOMPETENSI 
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

BAB I 1. Menghayati dan 
mengamalkan ajaran 
agama Islam; 

2. Menghayati dan 
mengamalkan perilaku 
jujurdan disiplin, 
tanggungjawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, 
toleran, damai), santun, 
responsif dan pro -aktif 
dan menunjukkan sikap 
sebagai bagian dari solusi 
atas berbagai 
permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam 
pergaulan; 

3. Memahami, menerapkan, 

1.1. Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari bahasa Arab 
sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang 
diwujudkan dalam semangat 
belajar; 

2.1. Menunjukkan perilaku santun 
dan peduli dalam 
melaksanakan komunikasi 
antar pribadi dengan guru dan 
teman; 

3.1. Memahami cara penyampaian 
serta cara merespon, 
mengidentifikasi cara 
memberitahu dan menanyakan 
tentang fakta, perasaan dan 
sikap terkait topik: 

 اإلسالميةالحضارة 
mendeskripsikan secara 
sederhana unsur kebahasaan, 
dan struktur teks 

 أن و الفعل الفاعل و المفعول به  
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menganalisis pengetahuan 
faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan 
rasa ingintahunya tentang 
ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, 
dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, 
dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan 
kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang 
kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan 
minatnya untuk 
memecahkan; 

4. Mengolah, menalar, dan 
menyaji dalam ranah 
konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, dan m 
ampu menggunakan 
metoda sesuai kaidah 
keilmuan. 

4.1. Mensimulasikan dialog 
sederhana tentang cara 
merespon ungkapan, 
Mendemonstrasikan ungkapan 
sederhana tentang cara 
memberitahu dan menanyakan 
fakta, perasaan dan sikap, 
menyusun teks lisan dan tulis 
sederhana untuk 
mengungkapkan terkait topik 

 dengan الحضارة اإلسالمية 
memerhatikan unsur 
kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya secara benar 
dan sesuai dengan 
 أن و الفعل الفاعل و المفعول به

BAB II 1.1. Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari bahasa Arab 
sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang 
diwujudkan dalam semangat 
belajar; 

2.1. Menunjukkan perilaku santun 
dan peduli dalam 
melaksanakan komunikasi 
antar pribadi dengan guru dan 
teman; 

3.1. Memahami cara penyampaian 
serta cara merespon, 
mengidentifikasicara 
memberitahu dan 
menanyakan tentang fakta, 
perasaan dan sikap terkait 
topik لرحالت و الثقافة اإلسالميةا , 
mendeskripsikan 
secarasederhana unsur 
kebahasaan, dan struktur teks 

بلم و ال الناهية وم الفعل المضارع المجز 

 ;و الم األمر

4.1. Mensimulasikan dialog 
sederhana tentang cara 
merespon ungkapan, 
Mendemonstrasikan ungkapan 
sederhana tentang cara 
memberitahu dan 
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menanyakan fakta, perasaan 
dan sikap, menyusun teks lisan 
dan tulis sederhana untuk 
mengungkapkan terkait 
topik الرحالت و الثقافة اإلسالمية 
dengan memperhatikan unsur 
kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya secara benar 
dan sesuai dengan 

الفعل المضارع المجزوم بلم و ال الناهية و 

 الم األمر
BAB III 1.1. Mensyukuri kesempatan dapat 

mempelajari bahasa Arab 
sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang 
diwujudkan dalam semangat 
belajar; 

2.1. Menunjukkan perilaku santun 
dan peduli dalam 
melaksanakan komunikasi 
antar pribadi dengan guru dan 
teman; 

3.1. Memahami cara penyampaian 
serta cara merespon, 
mengidentifikasi cara 
memberitahu dan 
menanyakan tentang fakta, 
perasaan dan sikap terkait 
topik: 
من رجال اإلسالم )البخاري و ابن سينا و 

 عمر ابن الخطاب(
mendeskripsikan secara 

sederhana unsur kebahasaan, 
dan struktur teks 

 أن والفعل الفاعل و المفعول به
4.1. Mensimulasikan dialog 

sederhana tentang cara 
merespon ungkapan, 
Mendemonstrasikan ungkapan 
sederhana tentang cara 
memberitahu dan 
menanyakan fakta, perasaan 
dan sikap, menyusun teks lisan 
dan tulis sederhana untuk 
mengungkapkan terkait topik: 

م )البخاري و ابن سينا و من رجال اإلسال
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 عمر ابن الخطاب(
dengan memerhatikan unsur 
kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya secara benar 
dan sesuai dengan 

 الفعل المبنى للمجهول و نائب الفاعل
BAB IV 1.1. Mensyukuri kesempatan dapat 

mempelajari bahasa Arab 
sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang 
diwujudkan dalam semangat 
belajar; 

2.1. Menunjukkan perilaku santun 
dan peduli dalam 
melaksanakan komunikasi 
antar pribadi dengan guru dan 
teman; 

3.1. Memahami cara penyampaian 
serta cara merespon, 
mengidentifikasi cara 
memberitahu dan 
menanyakan tentang fakta, 
perasaan dan sikap terkait 
topik األعياد فى اإلسالم 
mendeskripsikan secara 
sederhana unsur kebahasaan, 
dan struktur teks 

 مرفوعات األسماء و منصوبات األسماء

4.1. Mensimulasikan dialog 
sederhana tentang cara 
merespon ungkapan, 
Mendemonstrasikan ungkapan 
sederhana tentang cara 
memberitahu dan 
menanyakan fakta, perasaan 
dan sikap, menyusun teks lisan 
dan tulis sederhana untuk 
mengungkapkan terkait topik: 
 dengan األعياد فى اإلسالم
memperhatikan unsur 
kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya secara benar 
dan sesuai dengan 

 مرفوعات األسماء و منصوبات األسماء
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BAB V 1.2. Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari bahasa Arab 
sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang 
diwujudkan dalam semangat 
belajar; 

2.2. Menunjukkan perilaku santun 
dan peduli dalam 
melaksanakan komunikasi 
antar pribadi dengan guru dan 
teman; 

3.2. Memahami cara penyampaian 
serta cara merespon, 
mengidentifikasi cara 
memberitahu dan 
menanyakan tentang fakta, 
perasaan dan sikap terkait 
topik إبراهيم و البحث عن الخالق 
mendeskripsikan secara 
sederhana unsur kebahasaan, 
dan struktur teks 

 المفعول المطلق و المفعول ألجله
4.2. Mensimulasikan dialog 

sederhana tentang cara 
merespon ungkapan, 
Mendemonstrasikan ungkapan 
sederhana tentang cara 
memberitahu dan 
menanyakan fakta, perasaan 
dan sikap, menyusun teks lisan 
dan tulis sederhana untuk 
mengungkapkan terkait topik: 
 dengan إبراهيم و البحث عن الخالق
memperhatikan unsur 
kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya secara benar 
dan sesuai dengan 

 المفعول ألجله المفعول المطلق و

 

E. Profil Kontributor Buku Teks Pelajaran Bahasa Arab 

Mengetahui profil penulis dari sebuah buku teks pelajaran merupakan hal 

yang tidak kalah pentingnya daripada aspek kebenaran materi yang termuat 



140 
 

dalam buku teks itu sendiri. Karena dengan mengetahui profil dari penulis 

sebuah buku teks pelajaran—meskipun hanya secara singkat—maka akan 

diketahui pula latar belakang pendidikan dan bidang disiplin keimuan yang 

diminati si penyusun buku teks tersebut. Berdasarkan informasi inilah 

selanjutnya akan dapat dilacak dan ditelusuri rekam jejak akademis dari para 

kontributor naskah buku teks pelajaran tersebut. 

Adapun para kontributor naskah buku teks pelajaran bahasa Arab yang 

diajarkan di Madrasah Aliyah pada kurikulum 2013 ini, sukar untuk diketahui 

profil dan rekam jejak akademisnya secara lengkap. Sebab informasi terkait hal 

tersebut tidak tercantum dalam buku teks pelajaran bahasa Arab yang ada. Hal ini 

boleh jadi memang sengaja tidak dimuat.  Beberapa informasi terkait kontributor 

naskah buku teks pelajaran bahasa Arab kurikulum 2013 yang dapat diperoleh 

antara lain: Pertama, buku teks pelajaran bahasa Arab kelas X Madrasah Aliyah 

disusun oleh Masrukin dan Devi Apriyanto Nasir; Kedua, kontributor naskah 

dari buku bahasa Arab kurikulum 2013 untuk peserta didik kelas XI Madrasah 

Aliyah adalah Devi Apriyanto, Masrukin, dan H.D Hidayat; Ketiga, buku siswa 

bahasa Arab kurikulum 2013 untuk peserta didik kelas XII disusun oleh Ahmad 

Hidayat. 



BAB IV 

HASIL TEMUAN DAN ANALISISNYA 

A. Buku Teks Pelajaran Bahasa Arab dalam Perspektif Pendidikan Kritis 

Dalam pandangan pendidikan kritis, buku teks pelajaran bahasa Arab 

bukanlah sekadar buku pelajaran yang berisi kumpulan materi sebagai bahan 

untuk dibaca, dihafal, dan ditiru oleh para peserta didik, melainkan buku teks 

pelajaran bahasa Arab dituntut untuk pula memuat serta menyajikan materi yang 

mampu menstimulus daya berpikir kritis para pembacanya yang tidak lain yaitu 

peserta didik itu sendiri. Hal itu penting, sebab pada dasarnya, dalam perspektif 

pendidikan kritis, ilmu pengetahuan ataupun informasi yang terkandung dalam 

sebuah buku teks pelajaran bahasa Arab tidaklah netral, bebas dari kepentingan, 

atau bebas nilai value free, akan tetapi ilmu pengetahuan yang berupa materi 

dalam buku tersebut pada hakikatnya merupakan produk yang dihasilkan oleh 

kelompok penguasa, mayoritas, atau dominan. 

Oleh karena itu maka, dalam penyusunan buku teks pelajaran bahasa 

Arab tersebut, hendaknya sedapat mungkin menghindari berbagai aspek baik 

berupa materi ataupun cara penyajian dari materi tersebut yang mungkin 

berpotensi menimbulkan penindasan, mengakibatkan terjadinya dominasi dari 

penguasa, atau yang memungkinkan melanggengkan status quo kekuasaan yang 

telah mapan. Buku teks pelajaran bahasa Arab tidak cukup hanya memuat materi 

pelajaran semata, tetapi buku teks pelajaran bahasa Arab harus juga mampu 

secara aktif menumbuhkan daya berpikir kritis para peserta didik, dan pada saat 
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yang sama, dalam hal penyajian materi buku teks pelajaran bahasa Arab wajib 

mengedepankan konsep dialogis, serta diupayakan sedapat mungkin supaya para 

peserta didik tidak langsung menerima dan menelan begitu saja taken for granted 

materi yang terkandung dalam buku teks tersebut. 

Dengan mengusung konsep pendidikan kritis, buku teks pelajaran bahasa 

Arab akan menjadi lebih emansipatoris sehingga keberadaanya pun mampu 

mendorong terjadinya proses penyadaran. Dengan terbentuknya kesadaran kritis 

ini, peserta didik akan mampu membaca situasi penindasan yang membelenggu 

mereka. Peserta didik akan bisa melihat, memahami dan merasakan kontradiksi 

sosial, politik dan ekonomi di lingkungan sekitar mereka baik di sekolah maupun 

dalam ruang lingkup sosial yang lebih luas. 

Keberadaan buku teks pelajaran bahasa Arab dapat menjadi sebuah sarana 

yang bisa membantu para peserta didik untuk memerdekakan diri mereka. Dari 

situ maka menjadi wajar jika konsep pendidikan kritis sangat menekankan dalam 

pemilihan serta penyusunan materi haruslah memerhatikan aspek yang ada di 

sekitar peserta didik, kemudian materi tadi dihubungkan dengan pengalaman 

hidup para peserta didik dan juga mesti dikaitkan dengan tema-tema besar 

kemanusiaan seperti feminisme, kesetaraan gender, kapitalisme, ketidakadilan, 

diskriminasi dan lain sebagainya. 

Lebih lajut, oleh karena yang menjadi tujuan akhir dari pendidikan kritis 

adalah sebuah transformasi sosial maka proses pendidikan haruslah pula 

berdimensi praksis yakni gabungan antara aksi dan refleksi sebagai respon 
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terhadap situasi yang ada dalam upaya untuk melakukan transformasi atau 

perubahan sosial. Penting untuk dicatat bahwa kaitan antara aksi dan refleksi 

merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan, aksi tanpa disertai refleksi akan 

membuat seseorang terjebak pada aktivisme, sedangkan refleksi tanpa aksi hanya 

akan berujung pada verbalisme atau bualan belaka. 

Selain itu, ada konsep lain dalam pendidikan kritis yang tak tak kalah 

pentingnya, yakni bahasa kritik, dan bahasa posibilitas. Secara sederhana, bahasa 

kritik dapat diartikan sebagai kemampuan untuk membaca, memahami, 

menganalisa, serta mengartikulasikan secara kritis realitas sosial yang ada dalam 

masyarakat atau dalam praktik pendidikan. Melalui bahasa kritik, peserta didik 

akan dapat melihat praktik diskriminasi, pembodohan dan bentuk ketidakadilan 

lain yang terselubung di balik realitas sosial yang ada. Sikap kritis itu, bisa 

dimulai dari sikap skeptis yaitu tidak mudah menerima atau menolak realitas 

yang ada, skeptisisme ini akan mengantarkan kepada sikap kritis hanya jika 

penolakan atau penerimanaan atas suatu realitas atau pendapat dilandaskan pada 

bukti dan alasan yang kuat. Kritisisme, mesti diiringi dengan bahasa posibilitas 

yaitu kemampuan untuk menjelajahi alternatif atau kemungkinan baru. Hal ini 

penting, sebab kritisisme tanpa sebuah harapan tanpa adanya determinasi, justru 

akan menjerumuskan kedalam sikap putus asa, apatis, dan frustasi. 

Konsep dan prinsip pendidikan kritis sebagaimana dimaksud di atas, akan 

digunakan untuk membaca dan menilai secara kritis buku teks pelajaran bahasa 

Arab kurikulum 2013 yang saat ini digunakan di banyak Madrasah Aliyah. buku 
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teks pelajaran bahasa Arab tersebut antara lain: Pertama, buku teks pelajaran 

bahasa Arab kurikulum 2013 untuk peserta didik kelas X Madrasah Aliyah; 

Kedua, buku teks pelajaran bahasa Arab kurikulum 2013 untuk peserta didik 

kelas XI Madrasah Aliyah; Ketiga, buku teks pelajaran bahasa Arab kurikulum 

2013 untuk peserta didik kelas XII Madrasah Aliyah. 

Selain akan dilihat dari perspektif pendidikan kritis, buku teks di atas juga 

akan diberikan beberapa komentar atau catatan dari beberapa aspek yang antara 

lain sebagai berikut: 

1. Kesesuaian Materi; 

Materi pelajaran yang hendak diajarkan kepada para peserta didik 

haruslah relevan dengan kultur, ekonomi, sosial, dan budaya dari peserta 

didik, sehingga hal ini dapat mendorong mereka untuk lebih antusias dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Sebab, dalam perspektif pendidikan kritis 

ketika dalam sebuah proses pembelajaran bahasa Arab materi yang diajarkan 

kepada peserta didik memasukkan unsur-unsur kebahasaan, lalu 

mengaitkatnya dengan realitas sosial peserta didik dan menghubungkan 

dengan tema-tema besar kemanusiaan tidak hanya membuat peserta didik 

lebih tertarik tetapi juga akan menumbuhkan daya berpikir kritis mereka.  

2. Penyajian Materi; 

Dalam aspek tata cara penyajian materi, hendaknya juga tidak bisa 

disepelekan sebab cara penyajian materi erat hubungannya dengan 

ketercapaian atau penguasaan kompetensi yang hendak diperoleh para peserta 
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didik. Buku teks pelajaran bahasa Arab, dalam hal ini dituntut untuk dapat 

menyajikan bahan ajar atau materi yang merangsang daya kritis dan kreatifitas 

peserta didik. Penyajian bahan ajar atau materi pelajaran diarahkan pada 

pendekatan tentang bagaimana materi tersebut diajarkan, sehingga melupakan 

aspek yang justru sangat fundamental yaitu mengapa materi ini bukan dan 

siapa peserta didik yang hendak diajar. 

3. Bahasa, Keterbacaan, dan Grafika; 

Aspek keterbacaan readability ataupun kemudahan dalam membaca 

buku teks merupakan aspek yang harus dipenuhi oleh buku teks pelajaran 

bahasa Arab. Aspek keterbacaan ini meliputi antara lain: Pertama, bentuk 

tulisan: yakni tata huruf topografi seperti besar huruf dan lebar spasi; Kedua, 

tingkat kebenaran penulisan atau redaksi buku teks; Ketiga, kemenarikan yang 

bertemali erat dengan minat pembaca; Keempat, kepadatan ide pada bacaan, 

dan keindahan gaya bahasa tulisan, Kelima, frekuensi keterpahaman yang 

berhubungan dengan karakteristik kata dan kalimat, konstruksi kalimat, dan 

susunan paragraf. 

4. Tugas dan Soal Latihan; 

Adanya soal latihan dalam sebuah buku teks pelajaran bahasa Arab, 

tidak lain adalah sebagai sarana untuk mengetahui sampai batas mana 

pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah diajarkan kepada 

mereka. Tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik dapat menjadi 

semacam parameter untuk mengukur kemampuan para peserta didik dalam 
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penguasaan materi yang telah disampaikan kepada mereka. Selain itu, dengan 

diberikannya tugas dan latihan soal tersebut juga akan melatih mereka dalam 

manajemen waktu, bersikap percaya diri, dan melatih kejujuran. 

5. Aksesibilitas dari Buku Teks Pelajaran Bahasa Arab. 

Faktor yang tidak kalah pentingnya dari sebuah buku teks pelajaran 

bahasa Arab adalah aksesibilitas ataupun tingkat kemudahan dalam 

memperoleh buku teks tersebut. Faktor ini meliputi beberapa aspek antara 

lain: harga buku teks, proses distribusi, dan penyebaran dari buku teks 

pelajaran bahasa Arab. Faktor aksesibilitas ini menjadi penting sebab meski 

sebaik, dan sesempurna apapun buku teks pelajaran bahasa Arab apabila sulit 

diperoleh maka hanya akan berujung pada kesia-siaan belaka.  

B. Analisis dan Temuan dari Buku Teks Pelajaran Bahasa Arab 

Pada bagian ini akan diuraikan serinci mungkin berbagai temuan serta 

analisis terhadap temuan tersebut. Adapun buku teks pelajaran bahasa Arab yang 

akan dijadikan objek analisis adalah buku teks pelajaran bahasa Arab Kelas X, 

buku teks pelajaran bahasa Arab Kelas XI, dan buku teks pelajaran bahasa Arab 

Kelas XII yang pada saat ini digunakan sebagai bahan ajar pada kurikulum 2013 

oleh banyak Madrasah Aliyah di Indonesia. Adapun rincian tentang hasil temuan 

dan analisis ketiga buku teks bahasa Arab tersebut ialah sebagai berikut: 

1. Buku Teks Pelajaran Bahasa Arab Kelas X 

Pada pembahasan sebelumnya, tepatnya di bab ketiga dalam penelitian 

ini telah dipaparkan terkait akan pentingnya penguasaan bahasa Arab dan juga 
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kedudukan bahasa Arab bagi agama Islam. Anggapan bahwa bahasa Arab 

merupakan ajaran agama Islam—sebagaimana telah disinggung pada bab 

sebelumnya—tampaknya kian mewujud dengan jelas dalam buku teks 

pelajaran bahasa Arab kelas X ini. 

Meskipun memang benar bahwa penguasaan atas keterampilan 

berbahasa Arab merupakan salah satu faktor yang bisa membantu untuk 

memahami ajaran agama Islam dengan lebih komprenhensif, tetapi hal 

tersebut tidak serta-merta menjadikan bahasa Arab identik dan dengan agama 

Islam atau khas Islam semata. Karena memang pada kenyataanya banyak 

penutur bahasa Arab yang beragama selain agama Islam. Dengan demikian, 

sudah jelas bahwa bahasa Arab pada hakikatnya tetaplah merupakan sebuah 

produk kebudayaan, ia merupakan salah satu bahasa dari sekian banyak 

bahasa yang digunakan oleh manusia yang mana memiliki fungsi dasar sama 

dan setara dengan bahasa lainnya yakni untuk berkomunikasi. Tidak ada 

bahasa yang memiliki agama. 

Buku teks pelajaran bahasa apabila terlalu menonjolkan dimensi 

keislaman pada tema yang diusung, justru akan menumbuhkan anggapan 

bahwa ada suatu bahasa yang sakral dan unggul di antara majemuknya bahasa 

di dunia sebagaimana anggapan masyarakat muslim selama ini. 

Kecenderungan semacam itu akan berakibat munculnya persepsi pada para 

peserta didik bahwa kedudukan suatu bahasa dan bahasa lain tidaklah setara. 

Mereka akan beranggapan bahwa ada bahasa yang bersifat suci lagi sakral, 
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dan terdapat pula bahasa yang bersifat profan dan ada bahasa yang bersifat 

sekuler. Meskipun terlihat remeh, namun apabila dibiarkan pandangan 

semacam itu akan berujung kepada sebuah politik identitas. Agama, dalam hal 

ini, sangat rentan dan potensial digunakan sebagai alat politik identitas ini. 

Pada tataran yang lebih konkret, akibat dari persepsi sebagaimana 

dijelaskan di atas salah satunya yaitu banyak ditemukan peserta didik yang 

merasa diri mereka lebih saleh apabila dalam percakapan mereka mengutip 

beberapa kosakata bahasa Arab seperti: akhī sebagai pengganti kata sapaan 

bung, ukhtī sebagai pengganti kata mbak, jazākumullāhu khaira al-jazā’ 

sebagai pengganti kata terima kasih, dan masih banyak lagi yang lainnya, 

meskipun sebenarnya mereka menggunakan bahasa Indonesia dalam dialog 

tersebut. 

Dari hal sepele semacam inilah berpotensi menjadi pemantik 

permasalahan yang lebih besar yakni berupa diskriminasi, perseteruan antar 

ras, suku, dan agama. Sebab dengan mencampur antara bahasa Arab dalam 

percakapan berbahasa Indonesia seseorang, akan timbul di dalam dirinya 

perasaan bahwa dirinya lebih saleh ketimbang yang tidak. Baginya, bahasa 

Arab dianggap sebagai sebuah ekspresi keagamaan. Apabila hal semacam ini 

diekspresikan pada ruang publik tidak menutup kemungkinan akan memicu 

benih konflik. Agama yang sejatinya membawa misi perdamaian 

menampilkan wajah paradoksnya—menjadi legitimasi atas tindakan atau 

perilaku kekerasan. 
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Pada buku teks pelajaran bahasa Arab, justru dimensi keislaman 

mendapat tempat dan porsi lebih banyak. Banyak terdapat simbol-simbol 

keagamaan dalam buku teks pelajaran bahasa Arab, meskipun bahasa Arab 

bukan termasuk pelajaran agama. Hal itu bisa saja menjadi hal yang wajar 

apabila melihat dari Kata Pengantar buku teks pelajaran bahasa Arab kelas X 

Madrasah Aliyah kurikulum 2013 ini. Ada pernyataan yang juga menarik 

dalam Kata Pengantar tersebut, yaitu sebagai berikut: 

“pada jenjang Madrasah Aliyah peminatan ilmu-ilmu keagamaan 

dikembangkan kajian khusus mata pelajaran yaitu: a) Tafsir-Ilmu Tafsir 

b) Hadis-Ilmu Hadis c) Fikih-Ushul Fikih d) Ilmu Kalam dan e) Akhlak. 

Untuk mendukung pendalaman kajian ilmu-ilmu keagamaan pada 

peminatan keagamaan, peserta didik dibekali dengan pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab”.1 

 

Dari pernyataan di atas, dapat ditafsirkan bahwa peran yang dimainkan 

oleh mata pelajaran bahasa Arab kelas X Madrasah Aliyah kurikulum 2013 ini 

hanyalah sebatas pendukung, penunjang, atau faktor pendorong bagi 

pendalaman kajian ilmu pengetahuan keagamaan. Dengan kata lain, melalui 

pembelajaran bahasa Arab tersebut diharapkan akan dapat memengaruhi, 

menunjang, dan memudahkan dalam pemahaman pelajaran keagamaan yang 

ada seperti: Tafsir-Ilmu Tafsir, Hadis-Ilmu Hadis, Fikih-Ushul Fikih, Ilmu 

Kalam dan, Akhlak. Singkatnya, keberadaan pelajaran bahasa Arab hanyalah 

sekadar komplemen bagi pelajaran keagamaan dengan demikian—secara 

tidak langsung—keberadaan pelajaran bahasa Arab dapat diabaikan atau 

                                                           
1Dikutip dari Kata Pengantar pada buku teks siswa mata pelajaran bahasa Arab di Madrasah 

Aliyah pada Kurikulum 2013. Cet. Ke-1 (Jakarta: Kementerian Agama, 2014), hlm. v. 
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dikesampingkan atau bahkan ditiadakan saja apabila dirasa kurang dapat 

menunjang mata pelajaran inti—sebagaimana tersebut di atas. 

Pada permulaan buku teks pelajaran bahasa Arab kelas X Madrasah 

Aliyah kurikulum 2013, peserta didik disuguhkan tema berjudul perkenalan 

at-Ta’ā’ruf. Dalam halaman awal topik ini peserta didik langsung 

diperlihatkan sebuah gambar seorang laki-laki yang sedang melakukan salah 

satu dari gerakan ibadah shalat dan di sampingnya terdapat gambar lain yakni 

seorang perempuan yang sedang duduk dan tersenyum. Gambar yang kental 

aspek keislamannya ini memperlihatkan bahwa terlihat bahwa sosok pria 

terlihat lebih religius daripada si perempuan. Gambar yang dimaksud adalah 

sebagai berikut: 

Gambar 1.4. 

 

Sumber: buku teks pelajaran bahasa Arab kurikulum 2013 untuk peserta didik kelas 
X Madrasah Aliyah, Cet. Ke-1 (Jakarta: Kementerian Agama, 2014), hlm. 3. 
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Visualisasi di atas terlihat kurang sesuai apabila dikaitkan dengan topik 

yang hendak dibicarakan oleh bab ini. Tema dengan judul perkenalan 

seharusnya memilih gambar yang relevan atau yang berkaitan dengan situasi 

sebuah perkenalan. Gambar ilustrasi seorang lelaki yang tengah melakukan 

salah satu gerakan dari rangkaian shalat dan gambar seorang perempuan 

berjilbab yang menopang wajahnya dengan satu tangannya dan sekilas tampak 

tengah melamun, tidaklah mendeskripsikan sama sekali sebuah adegan 

perkenalan. 

Gambar sedemikian tadi, justru memperlihatkan sebuah dimensi 

keislaman yang sangat kental. Hal itu, tampak jelas pada aspek apa yang 

sedang dikerjakan oleh tokoh pria pada gambar tersebut. Gambar dengan 

atribut, atau yang mengusung isu keagamaan dalam sebuah mata pelajaran 

bahasa Arab justru bisa menjadi benih yang akan menumbuhkan 

ketidakharmonisan dalam masyarakat yang multi etnis, suku, ras dan agama di 

Indonesia. 

Dalam ajaran atau doktrin Islam, terdapat anjuran untuk mengajak 

orang—baik sesama umat Islam atau orang dengan agama selain Islam—

menuju jalan keselamatan. Kegiatan semacam ini dalam terminologi Islam 

biasa disebut dengan istilah da’wah yakni sebuah upaya mensosialisasikan 

ajaran agama Islam. Dalam da’wah tadi tidak menutup kemungkinan, muncul 

klaim bahwa ajaran Islam merupakan ajaran yang paling benar sembari 

menghakimi bahwa agama lain adalah salah atau minimal lancung. Ketika 
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setiap agama yang ada telah mengutamakan kepentingan agama masing-

masing maka akan agama-agama tadi akan saling berhadapan. Ini akan 

memunculkan sentimen keagamaan, sehingga benturan antar agama pun sulit 

dihindari. 

Bermula dari hal yang sepertinya remeh tersebut sesungguhnya dapat 

melahirkan sebuah konflik antar agama. Sebagaimana kerap terjadi di 

Indonesia belakangan ini, antar umat beragama tidak jarang terjadi 

perselisihan atau bentrokan. Agama Islam, dalam hal ini sebagai agama 

dengan jumlah pemeluk terbanyak atau selaku agama mayoritas hendaknya 

dapat menjadi pelopor untuk meredam bentrokan, atau gesekan yang terjadi 

antar agama tersebut. Hal itu sesungguhnya dapat dimulai dari menghindari 

hal yang terlihat sederhana yaitu meminimalisir penggunaan atribut 

keagamaan atau yang diidentikkan dengan agama di ruang publik. Pendidikan 

dalam hal tersebut, memainkan peran penting dalam rangka meredam 

sentimen keagamaan yang kerap menjadi pemantik terciptanya konflik antar 

kelompok agama di Indonesia. 

Berikutnya adalah terkait diksi atau pilihan kata dalam penulisan buku 

teks pelajaran bahasa Arab kelas X Madrasah Aliyah kurikulum 2013. 

Apabila melihat kalimat perintah pada latihan pertama untuk keterampilan 

menyimak yang terdapat pada halaman 4 buku teks tersebut, seperti dapat 

dilihat berikut ini: 
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Lalu apabila kalimat perintah tersebut dibandingkan dengan narasi dalam 

sebuah dialog antara seorang siswa at-thālib dan pegawai al-muwadhof pada 

halaman 7, di mana pada dialog tersebut sang siswa memanggil seorang 

pegawai yang menjadi teman atau lawan dialognya dengan sebutan ustadz. 

Namun pada kesempatan lain, sebutan ustadz tadi merujuk kepada sebuah 

panggilan bagi seorang guru. Singkatnya, panggilan ustadz pada satu waktu 

merujuk pada makna guru dan di waktu lain merujuk pada seorang pegawai 

atau karyawan. Terkait dialog yang dimaksud adalah sebagai berikut: 
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Dari cuplikan dialog di atas kemudian dikaitkan dengan kalimat perintah 

yang ada dalam latihan menyimak sebagaimana dimaksud di atas, tampak 

bahwa dalam penulisan buku teks pelajaran bahasa Arab kelas X Madrasah 

Aliyah kurikulum 2013 ini kurang cermat dan cenderung tergesa-gesa. 

Namun, apabila memang ada unsur kesengajaan dalam hal tersebut, atau 

maksud yang dikehendaki adalah untuk mereduksi peran guru tidak lebih dari 

seorang pekerja pada sebuah perusahaan yang disebut sekolah. Maka, 

orientasinya bukanlah mendidik, melainkan sebatas menunaikan 

kewajibannya, yaitu mengajar, untuk kemudian mendapatkan bayaran atau 

imbalan atas itu pekerjaanya tadi. 

Jika ditilik dari bentuk dialog yang digambarkan dalam percakapan itu, 

ada kesan bahwa format dialog seperti tanya-jawab di atas lebih cenderung 

bersifat mekanis. Dialog dengan bentuk semacam itu, sejatinya tidak akan 

mampu mengubah relasi antara guru dan peserta didik, dialog yang diinginkan 

oleh konsep pendidikan kritis adalah dialog dalam relasi yang horizontal atau 

setara, dengan berlandaskan saling menghargai, di mana dalam situasi dialog 

tersebut  kedua belah pihak—guru dan peserta didik—harus dalam kedudukan 

yang benar-benar sejajar atau seimbang,  hanya dalam kedudukan sedemikian 

tadi maka akan terjalin komunikasi, tanpa sebuah komunikasi tidak akan 

muncul sebuah pemikiran kritis. Dalam situasi semacam itu, guru dan peserta 

didik akan saling berbagi dan saling memberi, dalam dialog seperti inilah 

kemanusiaan atau humanisasi akan tumbuh dan berkembang. 
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Berikutnya dalam hal keterampilan membaca. Bagian ini mengusung 

tema data atau identitas pribadi atau al-bayānāt as-syakhsiyah yang mana 

menampilkan sebuah monolog dari seorang siswa kelas satu Madrasah Aliyah 

Negeri 2 bernama Abdul Rozak. Tidak lupa di sana dicantumkan juga alamat 

tempat tinggal dari siswa tersebut. Apabila dikaitkan antara monolog atau 

konten dengan judul topik terlihat sesuai. Namun, apabila melihat ilustrasi 

dari topik yang sedang dibicarakan justru tampak janggal. Tampak 

kekurangserasian antara tema yang sedang diperbincangkan dengan gambar 

yang disajikan. Seperti dalam pembahasan tema sebelumnya, pada tema ini 

pun menampilkan sebuah gambar serupa, seperti dapat dilihat di bawah ini: 

Gambar 2.4. 

 
 
Sumber: buku teks pelajaran bahasa Arab kurikulum 2013 untuk peserta didik kelas 
X Madrasah Aliyah, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kementerian Agama, 2014), hlm. 12. 
 

Gambar di atas merujuk pada sosok lelaki yang sedang dalam posisi 

tasyahud yakni salah satu gerakan dari rangkaian gerakan shalat. Gambar ini 
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memiliki kesamaan dengan gambar 1.4, sebagaimana telah dijelaskan 

sebelumnya, meskipun mengusung tema yang berbeda. Pada awalnya gambar 

tersebut digunakan sebagai infografis untuk topik perkenalan at-Ta’ā’ruf dan 

di lain tempat gambar serupa digunakan sebagai infografis untuk tema data 

pribadi al-bayānāt as-syakhsiyah. Oleh karena ilustrasi berguna sebagai 

pendukung uraian yang memberikan gambaran konkret dan jelas. Sebagai 

komponen tambahan dan penjelas, tentunya gambar ilustrasi yang disematkan 

sebaiknya sesuai dengan isi teks. Selain itu, ilustrasi yang dicantumkan juga 

hendaknya lebih variatif sehingga semakin menarik pembaca untuk 

menjelajahi isi buku. 

Perlu kiranya dicatat di sini bahwa kemudahan pemahaman merupakan 

ciri yang harus dipertahankan dalam sebuah buku teks pelajaran bahasa. 

Semakin bagus kualitas sebuah buku teks pelajaran akan semakin mudah pula 

informasi yang dapat diserap dari buku teks tersebut. Hal ini dapat dimengerti 

karena sebuah buku teks pelajaran selalu bertalian erat dengan faktor-faktor 

kesistematisan, kelogisan, kebahasaan, dan keteraturan dalam berpikir. Perlu 

kiranya diingat juga bahwa keberadaan gambar sesungguhnya sama 

pentingnya dengan sesuatu yang dirujuk oleh gambar tersebut: teks. Apabila 

ada ketidaksesuaian antara gambar dan teks yang menyertai gambar tersebut 

atau sebaliknya maka yang terjadi adalah miskomunikasi. 

Masih dalam pembahasan yang sama yakni mengenai gambar—atau 

kerap disebut dengan infografis—dalam buku teks pelajaran bahasa Arab 
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kelas X Madrasah Aliyah kurikulum 2013. Pada bab ketiga terdapat tema 

tentang sebuah kehidupan keluarga yang dalam buku teks tersebut diberikan 

judul al-hayātu fi al-‘usroh. Pada topik tersebut terdapat ilustrasi yang terdiri 

dari tiga gambar berbeda namun berdampingan secara posisi. Dalam gambar 

tersebut tampak ada beberapa orang lelaki yang sedang menikmati suatu 

hidangan dan disandingkan dengan gambar dua perempuan yang sedang 

memasak hidangan, lalu ditambah lagi dengan gambar animasi seorang anak 

laki-laki yang sedang tertidur pulas, sebagaimana berikut: 

Gambar 3.4. 

 

Sumber: buku teks pelajaran bahasa Arab kurikulum 2013 untuk peserta didik kelas 
X Madrasah Aliyah, Cet. Ke-1 (Jakarta: Kementerian Agama, 2014), hlm. 32. 
 

Visualisasi di atas apabila dilihat secara terpisah bisa jadi tidak tampak 

begitu aneh, namun jika dilihat secara menyeluruh terlihat bahwa 

menunjukkan adanya ketidakkonsisten pada buku teks pelajaran bahasa Arab 

ini. Dua gambar adalah gambar hasil dari foto atas kejadian yang nyata namun 
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gambar ketiga merupakan gambar animasi atau kartun. Ketidakkonsistenan 

gambar sebagaimana dimaksud akan terlihat apabila ketiga gambar tersebut 

dipandang secara sejajar dan menyeluruh. 

Selain daripada itu, dalam gambar di atas juga terindikasi adanya 

subordinasi yakni perempuan diletakkan di bawah supremasi laki-laki, 

perempuan dalam hal ini harus menerima beban pekerjaan yang mana tidak 

dibebankan pada kaum lelaki. Ada semacam marginalisasi perempuan, yaitu 

perempuan diletakkan di pinggir. Pekerjaan dan kewajibannya hanya sebatas 

domestik sebagaimana dicontohkan dalam gambar ini ialah memasak di 

rumah. Dengan demikian, sudah barang tentu terjadi sebuah penyudutan 

posisi perempuan, perempuan menjadi individu domestik dan inferior, 

sedangkan laki-laki terlihat lebih superior. 

Tidak cukup sampai di situ, ketimpangan gender juga terlihat pada butir 

soal nomor 4 pada buku teks pelajaran bahasa Arab kurikulum 2013 Madrasah 

Aliyah halaman 20. Konstruksi sosial yang ada di Indonesia menjadikan sosok 

pembantu rumah tangga selalu diidentikkan dengan dan diperankan oleh 

perempuan. Sebagaimana tampak dalam kalimat pada soal berikut: 

 

Soal semacam ini mengindikasikan adanya ketimpangan kelas dan relasi 

kekuasaan pada sebuah ruang sosial. Soal tersebut di atas membawa sebuah 
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asumsi bahwa apabila terdapat pembantu tentu saja ada yang dibantu alias 

majikan.  

Selain itu, kata pembantu dalam soal di atas menggunakan dhomir hiya 

atau yang merujuk pada kata ganti orang ketiga bagi perempuan. Dengan kata 

lain, seorang yang berada pada posisi pembantu dalam kalimat di atas adalah 

seorang wanita. Dari sini maka soal ini sangat bias gender, dan patriarkis. 

Format soal semacam ini apabila tidak diperhatikan, atau terabaikan—atau 

sengaja diabaikan untuk melanggengkan status quo budaya patriarki—akan 

mengonstruksi ideologi dan pandangan dunia worldview yang patriarkis dalam 

diri peserta didik. 

Beralih kepada kalimat pernyataan yang terdapat pada buku teks 

pelajaran bahasa Arab kurikulum 2013 Madrasah Aliyah halaman 38 dengan 

judul usrotun sa’īdah keluarga bahagia. Seperti dapat dilihat pada kutipan ini: 

 

Perbendaharaan kata yang dipakai dalam kutipan teks di atas 

mencerminkan akan sebuah kemegahan, kebesaran yang antara lain terungkap 

dalam kata usrotun kabīrotun, fī baitī tobaqotāni, dan sebagainya. Pilihan kata 

(diksi) semacam ini dengan jelas merujuk kepada sebuah keluarga yang 
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tergolong dalam kelas sosial menengah ke atas alias kaya. Dengan pilihan 

diksi semacam ini akan mempermudah pemahaman bagi para peserta didik 

yang memang termasuk dalam keluarga yang memiliki hunian megah. 

Pendapat tersebut lalu mendapat penegasan melalui infografis sebagaimana 

dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

Gambar 4.4. 

 
Sumber: buku teks pelajaran bahasa Arab kurikulum 2013 untuk peserta didik kelas 
X Madrasah Aliyah, Cet. Ke-1 (Jakarta: Kementerian Agama, 2014), hlm. 41. 

 
Gambar sebuah kamar mandi yang lengkap dengan bak mandi serta 

shower, wastafel, cermin, toilet, dan sebagainya itu merepresentasikan suatu 

kamar mandi yang hanya dimiliki, dan digunakan oleh orang yang memiliki 

tingkat ekonomi menengah keatas. Citra yang direpresentasikan oleh gambar 

di atas merupakan masyarakat dengan kelas sosial yang menengah ke atas 

bottom up, sebab akan sangat jarang atau bahkan mustahil masyarakat miskin 

mampu memiliki kamar mandi sebagaimana yang tergambar di atas. Apabila 
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digunakan dalam sebuah buku teks pelajaran, gambar di atas sangat potensial 

meminggirkan peserta didik yang berada pada kelas ekonomi yang kurang 

mampu. Singkatnya, bahwa peserta didik dengan kelas ekonomi menengah ke 

bawah atau miskin tidak terkualifikasi dalam gambar tersebut. 

Terakhir, terkait buku teks pelajaran bahasa Arab Kelas X Madrasah 

Aliyah kurikulum 2013 ini yang perlu mendapat perhatian adalah aspek 

kebenaran dalam penulisan. Sebab, kekeliruan sekecil apapun sifatnya akan 

berpengaruh pada tingkat keterpahaman buku teks tersebut. Kekeliruan yang 

dimaksud di sini bukanlah kesalahan tipografi atau galat tipografi yang 

disebabkan sebagian besar oleh faktor ketidaksengajaan penulis ketika dalam 

penulisan teks, melainkan kesalahan yang dimaksud itu ialah kekeliruan 

akibat keteledoran ataupun kekurangcermatan dalam membaca ulang naskah 

buku teks ini, sebelum naskah tersebut masuk ke bagian percetakan dan 

didistribusikan secara luas. Dalam kaitan akan hal itu, buku teks pelajaran 

bahasa Arab kelas X ini masih memiliki kelemahan itu. Salah satunya ialah 

yang terdapat pada tahap peningkatan keterampilan menulis dalam buku teks 

tersebut, namun yang tertulis adalah latihan keterampilan membaca tadrībāt 

‘ala al-qirā’ati, sebagaimana terlihat pada kutipan dari halaman 38 dalam 

buku teks pelajaran bahasa Arab kelas X Madrasah Aliyah kurikulum 2013 

ini: 
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2. Buku Teks Pelajaran Bahasa Arab Kelas XI 

Berbeda dengan buku teks pelajaran bahasa Arab kelas X yang telah 

dibahas sebelumnya, pada buku teks pelajaran bahasa Arab kelas XI ini berisi 

kata pengantar yang disusun oleh Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, MA, 

yang mana pada saat itu beliau sedang menjabat selaku dirjen pendidikan 

Islam. Meskipun antara kata pengantar dalam buku teks pelajaran bahasa Arab 

kelas X dengan kata pengantar yang ada dalam buku teks pelajaran bahasa 

Arab kelas XI, ditulis oleh dua orang yang berbeda namun, pada hakikatnya 

masih memuat narasi yang serupa bahkan nyaris sama persis. Untuk kata 

pengantar yang terdapat pada buku teks pelajaran bahasa Arab kelas XI dapat 

dilihat pada kutipan berikut ini: 

“Pada jenjang Madrasah Aliyah (MA) peminatan Ilmu-ilmu 

Keagamaan dikembangkan kajian khusus mata pelajaran yaitu: a). 

Tafsir-Ilmu Tafsir, b). Hadis-lmu Hadis, c). Fikih-Ushul Fikih, d). 

Ilmu Kalam, e). Akhlak. Kemudian dalam upaya mendukung 

pendalaman kajian ilmu-ilmu keagamaan pada peminatan keagamaan, 

peserta didik dibekali dengan pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

(SKI) serta Bahasa Arab”.2 

 

Apabila membaca narasi dari kata pengantar di atas, secara sekilas 

sudah dapat digambarkan bahwasanya buku teks pelajaran bahasa Arab kelas 

XI ini tidak akan jauh berbeda dengan buku teks pelajaran bahasa Arab kelas 

X. Jika benar demikian, sungguh amat disayangkan, sebab buku teks pelajaran 

bahasa Arab kelas XI ini masih menempatkan mata pelajaran bahasa Arab 

                                                           
2Dikutip dari Kata Pengantar pada buku teks siswa mata pelajaran bahasa Arab di Madrasah 

Aliyah pada Kurikulum 2013. 
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sekadar sebagai faktor penunjang bagi mata pelajaran yang lain. Sehingga, 

keberadaan dari mata pelajaran bahasa Arab akan dianggap tidak penting oleh 

kalangan peserta didik. Dengan narasi kata pengantar sedemikian tadi, akan 

memunculkan asumsi di kalangan peserta didik bahwa jika materi atau mata 

pelajaran keagamaan seperti: Tafsir-Ilmu tafsir, Hadis-lmu hadis, Fikih-Ushul 

fikih, Ilmu kalam, Akhlak, telah mencapai batas nilai yang diharuskan maka 

mata pelajaran lain, dalam hal ini adalah bahasa Arab dan Sejarah 

Kebudayaan Islam, dengan sendirinya boleh diabaikan penguasaannya. 

Selain daripada itu, kesalahan—yang bisa jadi tanpa disengaja—dalam 

hal kepenulisan typographycal error—atau lebih sering disebut typo saja, pun 

masih teridentifikasi, sebagaimana dapat dilihat pada bagian latihan membaca 

yang terdapat pada halaman 16 berikut ini: 

 

Huruf yang seharusnya tertulis ha’ (ح( pada kalimat perintah di atas justru 

ditulis dengan huruf kho’ )خ(  yang mana dalam bahasa Arab kesalahan 

penulisan huruf semacam itu, sangat besar kemungkinan dapat mengubah arti 

atau makna yang terkandung dalam kata tersebut. Oleh karena itu, dalam hal 

evaluasi pembelajaran bahasa atau sekadar latihan berbahasa perintah soal 

haruslah benar-benar benar dan jelas, sehingga peserta didik dapat memahami 

maksud dari perintah soal yang disuguhkan kepada mereka. Pada intinya, 
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penggunaan bahasa yang benar dan baligh pada buku itu akan menentukan 

maksud atau pesan yang hendak disampaikan oleh buku tersebut. 

Perintah soal latihan di atas, secara tidak langsung menggambarkan 

bahwa bahwa buku teks pelajaran bahasa Arab kelas XI ini masih kurang 

mendapat perhatian dalam hal penyuntingan. Editor terkesan bekerja asal jadi 

dan kurang memiliki kepekaan berbahasa yang berhubungan dengan 

tatabahasa. Penyunting buku teks pelajaran bahasa Arab seyogianya 

memerhatikan secara cermat dan menyeluruh sistematika penyajiannya, isi 

atau materi, dan bahasa yang menyangkut ejaan, diksi, dan struktur kalimat 

yang termuat dalam buku teks yang ada, sehingga materi yang terkandung 

dalam buku teks pelajaran bahasa Arab menjadi lebih jelas, menarik, dan lebih 

mudah dipahami. 

Apabila masih juga terdapat kekeliruan dalam naskah yang disunting 

oleh seorang editor, maka ia pula lah yang paling banyak disalahkan, bahkan 

harus dapat mempertanggungjawabkan kekeliruannya tersebut. Untuk itu, 

guna meringankan tugas seorang editor yang sangat berat tersebut, perlu 

adanya seorang asisten editor atau biasanya disebut proof-read yang mana 

bertugas untuk membaca naskah yang telah selesai diedit dan siap untuk 

dicetak. Ia akan mencari bagian yang masih keliru atau salah ketik dan 

sebagainya. Kecermatan tentu amat diperlukan di sini, karena diharapkan tak 

ada lagi bagian yang salah pada si buku sebelum dicetak. 
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Selain daripada itu, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa buku teks 

pelajaran bahasa Arab kelas XI ini juga kurang memberi perhatian yang 

memadai pada aspek keterampilan menulis. Artinya, peningkatan 

keterampilan menulis mahārat al-kitābah belum mendapat perhatian yang 

cukup. Juga, tugas ataupun latihan soal pada kemahiran menulis pun begitu 

monolitik dan kurang variatif, serta cenderung mengulang format yang ada. 

Hal itu tampak dalam beberapa hal yang di antaranya adalah pada buku teks 

pelajaran bahasa Arab ini belum dijumpai adanya latihan soal dalam bentuk 

mengarang insya’. Padahal, dengan diberikannya latihan mengarang kepada 

peserta didik, pikiran mereka akan lebih imajinatif, sebab mengarang itu 

sendiri akan merangsang daya imajinasi pengarang. Di samping itu, dikte 

imla’ juga termasuk salah satu varian latihan soal yang belum diterapkan 

melalui buku teks ini. Tentu saja hal ini sangat disayangkan sebab dengan 

dikte imla’ ini akan mampu meningkatkan keterampilan menulis, sekaligus 

juga keterampilan menyimak dalam waktu yang bersamaan. Bentuk soal yang 

mendominasi buku teks pelajaran bahasa Arab yang ada saat ini—yakni 

berupa tanya-jawab yang bersifat mekanis—apabila terus dipertahankan justru 

akan menjenuhkan peserta didik, peserta didik kurang bisa untuk 

bereksplorasi. 

Lebih dari itu, sebenarnya latihan soal untuk keterampilan menulis 

mahārat al-kitābah yang ada pada buku teks pelajaran bahasa Arab ini bisa 

dikatakan sangatlah sedikit, dan kurang memadai. Berikut adalah kutipan dari 
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beberapa format tugas pada aspek keterampilan menulis dalam buku teks 

pelajaran bahasa Arab kelas XI beserta komentar dan analisisnya: 

Latihan soal untuk keterampilan menulis pada halaman 16: 

 

Latihan soal untuk keterampilan menulis pada bab pertama dalam buku teks 

pelajaran bahasa Arab kelas XI di atas, sangat kurang komprehensif. Dengan 
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latihan soal sedemikian tadi, kurang mampu untuk meningkatkan taraf 

kesadaran para peserta didik ke level yang lebih tinggi. 

Latihan soal untuk keterampilan menulis pada halaman 28: 

 

Latihan soal untuk kemahiran menulis pada bab kedua ini jika dilihat dari 

aspek kosakata mufrodāt sudah mengalami perbebedaan sehingga hal ini 
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mampu menambah perbendaharaan kosakata yang telah dimiliki para peserta 

didik. Tetapi, secara substansial masih sama dengan latihan soal sebelumnya. 

Latihan soal untuk keterampilan menulis pada halaman 44: 

 

Bab ketiga ini memuat soal latihan yang memiliki tingkat kesulitan yang lebih 

tinggi dibanding soal-soal pada bab sebelumnya. Peserta didik dalam hal ini 
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dilatih untuk bisa berargumentasi atau memberikan alasan dari jawaban yang 

ia berikan. Namun demikian, pada latihan soal bagian ini masih muncul kesan 

adanya dualisme jenis sekolah: Pertama, sekolah yang mewajibkan para 

peserta didik untuk bertanggung jawab dalam memelihara kebersihan 

lingkungan sekolah; dan Kedua, sekolah yang mampu membayar seorang 

cleaning service untuk bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan sekolah. 

Kelompok sekolah pertama biasanya banyak dijumpai di kota-kota besar di 

Indonesia, dan dikelola oleh pihak swasta sehingga untuk dapat masuk atau 

menjadi peserta didik pada sekolah tersebut membutuhkan biaya yang tidak 

sedikit. Sebaliknya, golongan sekolah jenis kedua mudah ditemukan di desa-

desa dan di pelosok negeri ini, di mana para peserta didiknya berkewajiban 

membersihkan ruang kelas minimal sehari sekali dan lingkungan sekolah 

minimal satu bulan sekali. 

Materi yang dikemas dengan model soal latihan sebagaimana 

dipaparkan di atas masih memberikan peluang bagi terpeliharanya 

kesenjangan sosial dalam masyarakat. Sebab, para peserta didik selaku 

generasi muda sebagai generasi penerus telah menerima—secara taken for 

granted—bahwa memang kesenjangan kelas itu sesuatu yang biasa dan 

memang harus ada sehingganya tidak perlu diubah atau dipersoalkan. Peserta 

didik dalam hal ini terjebak pada sebuah tingkat kesadaran magis, yakni 

kesadaran dimana keadaan dari realitas sosial dinilai sebagai sesuatu yang tak 

mungkin diubah. Dengan format soal latihan sedimikian tadi, peserta didik 
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tidak mampu menumbuhkan daya berpikir kritis atau kesadaran kritis critical 

thinking/critical consciousness yang ada dalam diri mereka. Konsekuensi dari 

cara berpikir semacam itu akan membentuk seorang individu yang apatis atau 

tak acuh terhadap ketimpangan, ketidakadilan, yang terjadi di lingkungan 

sekitarnya. 

Latihan soal untuk keterampilan menulis pada halaman 64: 
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Pada latihan di atas peserta didik ditugaskan untuk mengganti atau mengubah 

fi’l al-mudhōri’, dengan masdar. Bentuk soal semacam ini lebih menekankan 

pada penguasaan gramatika dalam bahasa Arab ‘ilmu an-nahw. Dengan 

format latihan soal seperti di atas, upaya untuk merangsang tumbuhnya 

kesadaran kritis pada diri peserta belumlah terlihat. Sebab, bentuk latihan soal 

semacam itu lebih berhasil dalam mempertajam memori peserta didik. 

Latihan soal untuk keterampilan menulis pada halaman 79: 

 

Apabila dilihat dari sisi konten, soal latihan semacam ini sesungguhnya 

potensial memberikan kemudahan menjawab bagi peserta didik yang tinggal 

berada di sekitar lingkungan masjid Istiqlal atau sudah pernah berkunjung ke 
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masjid Istiqlal. Sebaliknya, peserta didik yang berada jauh dari masjid Istiqlal, 

atau tinggal di pelosok Indonesia akan sukar menjawab soal di atas. 

Sedangkan, dilihat dari tema materi yang diusung, sangat tergambar 

jelas dimensi keislaman pada latihan soal tersebut. Sebaiknya dalam 

pembelajaran bahasa di negara yang sangat plural dan multikultural seperti 

Indonesia, isu suku, agama, ras, dan antargolongan sebisa mungkin dihindari. 

Latihan soal untuk keterampilan menulis pada halaman 96: 
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Setelah membaca dengan cermat daan seksama soal latihan di atas, tidak 

ditemukan adanya perbedaan yang substansial.  Soal latihan pada halaman 96 

ini masih senada dengan soal latihan pada halaman 64. Keduanya cenderung 

lebih memberikan penekanan pada aspek penguasaan gramatika dalam bahasa 

Arab terutama apa yang disebut sebagai ‘ilm an-nahw. Harus diakui memang 

penting bagi para peserta didik untuk menguasai gramatika dalam bahasa 

Arab terutama ‘ilmu nahwu dan ‘ilmu sharf. ‘Ilmu nahwu ini akan membantu 

peserta didik dalam memahami status kalimat, dan relasinya dengan kalimat 

lainnya. Sedangkan ‘ilmu sharaf membantu mereka untuk memahami struktur 

kalimat. Dengan penguasaan kedua bidang tersebut, maka peserta didik akan 

terbantu dalam memahami gramatika dalam bahasa Arab lainnya seperti ‘ilmu 

balaghah dan berikut berbagai cabang yang ada di dalamnya. 

Tanpa bermaksud menafikan akan pentingnya gramatika dalam bahasa 

Arab, namun apabila pembahasan, dan pendalaman akan gramatika bahasa 

Arab tidak diiringi dengan penguasaan kosa kata yang memadai maka 

penguasaan gramatika tersebut tidak operatif, dan bahkan menjadi percuma. 
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3. Buku Teks Pelajaran Bahasa Arab Kelas XII 

 Pada bagian ini, pembahasan akan dimulai dari bagian kata pengantar yang 

terdapat pada buku teks pelajaran bahasa Arab kelas XII. Pada umunya kata 

pengantar memuat gambaran yang menyeluruh tentang kandungan dari sebuah 

buku teks pelajaran. Selain itu, pada kata pengantar biasanya juga dilengkapi 

dengan motivasi atau stimulus yang mendorong dan merangsang minat baca 

para peserta didik untuk membaca buku teks pelajaran tersebut hingga tuntas. 

Adapun buku teks pelajaran bahasa Arab Kelas XII yang akan 

dibahasa pada bagian ini memiliki sedikit perbedaan dibandingkan dengan 

kedua buku teks pelajaran bahasa Arab pada Madrasah Aliyah kurikulum 

2013 yang telah dibahas sebelumnya. Buku teks pelajaran bahasa Arab Kelas 

XII ini sudah memposisikan mata pelajaran bahasa Arab sejajar atau setara 

pentingnya dengan mata pelajaran lain, sebagaimana dapat dilihat pada 

kutipan berikut ini: “Madrasah sebagai lembaga pendidikan berciri khas Islam 

konsen terhadap mata pelajaran PAI (Fikih, SKI, Al-qur'an Hadis, Akidah 

Akhlak dan bahasa Arab)”.3 Dari sini terlihat bahwa tidak ada dikotomi antar 

mata pelajaran, tidak ada mata pelajaran yang dianggap primer dan juga 

sebaliknya tidak ada mata pelajaran yang dipandang sebelah mata, dianggap 

sekunder, atau hanya sebagai faktor penunjang mata pelajaran lain semata. 

Kesetaraan dalam memandang derajat suatu ilmu pengetahuan ini 

                                                           
3Dikutip dari Kata Pengantar pada buku teks siswa mata pelajaran bahasa Arab di Madrasah 

Aliyah pada Kurikulum 2013. 
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sesungguhnya bertujuan agar dapat menciptakan suatu harmoni dan 

keseimbangan cara berpikir pada para peserta didik. Para murid dengan 

demikian akan berlatih untuk bersikap adil sejak dalam pikiran mereka. 

Mereka akan terbiasa lebih seimbang dalam menilai arti pentingnya segala 

sesuatu—termasuk juga pelajaran, sehingga mereka memiliki sikap tidak 

mudah meremehkan, dan cenderung menghargai segala sesuatu. 

Berikutnya, usai membaca bagian kata pengantar sebagaimana telah 

dibahas di atas, para pembaca diarahkan menuju bagian daftar isi yang mana 

biasanya sebuah daftar isi dalam buku teks pelajaran disusun berdasarkan 

konten yang termuat dalam buku teks pelajaran tersebut dengan disertai urutan 

halamannya secara benar. Dengan kata lain, adanya daftar isi ini diharapkan 

dapat mengantarkan para pembaca kepada isi atau uraian-uraian yang terdapat 

di dalam sebuah buku teks pelajaran. Pada sebuah daftar isi, semua informasi 

mengenai bab, sub bab, isi, dan halaman dari suatu buku teks pelajaran 

tercantum secara keseluruhan. 

Dalam hal ini, daftar isi pada sebuah buku berfungsi untuk 

mempermudah para pembaca dalam mencari tema yang disediakan oleh buku 

tersebut. Keberadaan daftar isi berfungsi sebagai alat navigasi yang 

mengarahkan para pembaca menuju halaman yang dituju secara benar. 

Dengan panduan daftar isi ini para pembaca bisa lebih efektif dan efisien 

daripada mereka harus membuka satu per satu halaman, atau membaca satu 

per satu tema yang hendak mereka tuju. Dari situ maka daftar isi harus 
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memiliki keakurasian informasi yang tinggi dan untuk penulisan daftar isi 

juga harus jelas dan informatif. Apabila dalam penulisan daftar isi ini terdapat 

kekeliruan ataupun tidak rapih, keberadaan daftar isi ini justru akan 

menyulitkan dan menyesatkan para pembaca dalam menggunakan buku teks 

pelajaran. Terkait daftar isi yang dimaksud pada bagian ini dapat dilihat pada 

kutipan gambar berikut ini: 
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Tak pelak lagi bahwa daftar isi tersebut disediakan guna 

mempermudah pembaca untuk mencari tema yang ada pada halaman buku 

teks pelajaran bahasa Arab yang ada, atau dengan kata lain, bahwa dengan 

dibantu daftar isi, diharapkan bisa lebih efektif ketimbang pembaca harus 

mencari secara manual dengan membuka satu per satu halaman yang ada pada 

buku teks tersebut. Tentu, selain mempermudah pembaca mencari tema atau 

topik yang hendak dituju, tidak ketinggalan pula bahwasanya daftar isi juga 

berpengaruh ke dalam proses pengindeksan. Adanya daftar isi, dapat 

mempermudah dalam penyususnan indeks pada buku itu sendiri. 

Namun demikian, daftar isi di atas apabila dibaca sekilas lalu memang 

tampak biasa saja—sebagaimana layaknya daftar isi pada umumnya yang 

bertujuan menuntun pembaca akan tetapi, kekeliriuan akan terlihat ketika 

peserta didik atau pembaca mulai membuka halaman yang ada pada buku teks 

pelajaran bahasa Arab ini berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh daftar isi 

tersebut. Kekeliruan yang dimaksud dapat dilihat dalam perbandingan daftar 

isi dan kutipan dari halaman 21 pada buku teks pelajaran bahasa Arab berikut 

ini: 
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Kekeliruan penulisan sebagaimana disebutkan di atas seringkali 

dianggap remeh, namun yang terjadi hal itu justru dapat membingungkan para 

peserta didik selaku pembaca dari buku teks pelajaran bahasa Arab. Mereka 

akan merasa gamang dan ragu akan kualitas dari materi yang ada pada buku 

teks pelajaran yang hendak mereka pelajari. Hal semacam ini, sebenarnya 

dapat dihindari jika dan hanya jika buku teks pelajaran bahasa Arab 
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mengalami pengecekkan terlebih dahulu sebelum buku teks pelajaran bahasa 

Arab tersebut dicetak dan didistribusikan ke sekolah ataupun madrasah. 

Setelah membaca daftar isi, para peserta didik akhirnya memasuki 

pokok pembahasan pada bab pertama yakni: kebudayaan islam: antara 

kemarin dan hari ini al-hadhārah al-islāmiyyah baina al-‘amsi wa al-yaum. 

Pada bab pertama ini peserta didik akan diajak untuk lebih mengenal 

perbedaan kebudayaan Islam masa dahulu dan sekarang. Sayangnya pada 

bagian ini peserta didik tidak diberikan arti atau makna dari kata hadhārah itu 

sendiri. Dengan tidak memberikan kejelasan makna dari kata hadhārah maka 

akan sulit bagi para peserta didik dalam memahami maksud dari frasa 

Kebudayaan Islam al-hadhārah al-islāmiyah. Hal itu akan menimbulkan 

sebuah pertanyaan apa sesungguhnya yang dimaksud dengan kata islāmiyah 

lalu mengapa sebuah kebudayaan dapat diafiliasikan dengan Islam. Dari sini 

akan membuka asumsi bahwa di dunia ini ada kebudayaan islam dan 

kebudayaan selain islam. Hal ini bisa menjadi pintu masuk dari paham yang 

meyakini bahwa kebudayaan selain islam merupakan sebuah bentuk bidah. 

Selanjutnya, tidak berbeda jauh dengan bab pertama, pada bab kedua 

dalam buku teks pelajaran bahasa Arab kelas XII ini mengusung topik dengan 

judul al-rihlāt wa al-tsaqāfah al-islāmiyah atau apabila diterjemahkan secara 

bebas kedalam bahasa Indonesia menjadi: perjalanan dan peradaban Islam. 

Menarik apabila melihat definisi dari al-tsaqāfah yang dijelaskan dalam buku 

teks ini yakni segala hal yang dihasilkan oleh akal manusia yang antara lain 
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terdiri dari adat, bahasa, transportasi, ilmu dan pengetahuan, tradisi, mode, 

bangunan, teknologi dan lain sebagainya, sebagaimana dapat dilihat pada 

kutipan pada halaman 30 berikut ini: 

 

 Definisi dari peradaban tersebut apabila dikaitkan dengan Islam justru akan 

membingungkan para peserta didik. Sebab, pada pembahasan ini mereka tidak 

dijelaskan sebelumnya mana sesungguhnya peradaban Islam dan mana 

peradaban Barat. Dari wacana semacam ini akan menimbulkan berbagai 

pertanyaan: apakah peradaban barat itu tidak islami, apakah Islam saat ini 

masih memiliki peradaban, apakah ada benturan antara peradaban Islam 

versus peradaban Barat, lalu apa sesungguhnya yang dimaksud dengan barat, 

negara mana sajakah yang termasuk negara barat, mana yang lebih barat 

antara Amerika atau Eropa. Terlebih lagi, apabila memerhatikan judul yang 

ada pada dialog yang ada pada halaman 30 tersebut, di sana tertulis sebagai 

berikut at-Ta’atsuru bi at-Tsaqāfah al-Ghorbiyyah jika diterjemahkan 

kedalam bahasa Indonesia kurang lebih menjadi pengaruh akan kebudayaan 

barat. Dari pilihan judul yang digunakan, terlihat bahwa topik yang akan 

dibahasa pada bagian ini memiliki tendisi bahwa kebudayaan barat 

memengaruhi kebudayaan di Indonesia. Seolah terdapat kontradiksi atau 
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bahkan benturan antara peradaban barat dan peradaban Indonesia. Cara 

pandang dikotomis semacam ini, pada akhirnya akan membangun pemahaman 

peserta didik akan bahayanya peradaban selain daripada peradaban yang 

mereka miliki. Dalam pikiran peserta didik akan muncul sebuah persepsi 

bahwa peradaban barat itu tidak islami dan peradaban Islam tidak cocok di 

Barat. Peradaban Islam itu tidak kompatibel dengan peradaban barat, atau 

sebaliknya. 

Tema dengan wacana sebagaimana di atas untuk saat ini dapat 

dikatakan sudah kedaluwarsa. Sekarang orang sudah mulai banyak yang 

berbicara Islam di Barat Islam in the West, sebagai imbangan dari steriotipe 

Islam dan Barat Islam and the West sebagai kelanjutan dari dār al-Islām wa 

dār al-harb, yang mana sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan dunia 

mutakhir. Dengan demikian, pilihan tema yang sangat berisiko seperti di atas, 

akan lebih baik apabila diganti dengan topik yang lebih memiliki dimensi 

keindonesiaan, budaya asli indonesia, ataupun kalau harus ada aspek 

keislaman juga dapat diberikan topik yang memiliki dimensi keislaman dan 

keindonesiaan sekaligus. 

Selanjutnya, memasuki bab ketiga dari buku teks mata pelajaran 

bahasa Arab kelas XII ini, peserta didik selaku pembaca buku dihadapkan 

pada topik seputar biografi singkat para tokoh Islam seperti al-Bukhōri, Ibnu 

Sina, dan ‘Umar ibn al-Khattāb. Tak pelak lagi dengan mengusung tema 

semacam ini justru pikiran para peserta didik akan berhenti, beku pada masa 
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kejayaan Islam di abad pertengahan. Mereka akan terjebak pada romantisme 

kejayaan Islam di masa lalu. Dengan begitu, peserta didik menjadi takut untuk 

menghadapi tantangan zaman, mereka merasa nyaman pada kemapanan yang 

mereka rasakan. 

Kendati memang, pengetahuan ataupun informasi semacam itu bukan 

tidak penting, namun yang paling penting dan dibutuhkan oleh para generasi 

muda saat ini ialah tokoh Islam yang sezaman dengan mereka, sehingga 

mereka lebih dapat mengambil teladan dari mereka. Dengan keadaan yang 

sezaman itu maka peserta didik akan dapat lebih mudah termotivasi. 

Madrasah Aliyah sebagai sekolah bagi para remaja Islam bertanggung 

jawab akan hal itu. Madrasah Aliyah yang dalam hal ini sebagai pencetak 

cendikia muslim sudah seyogianya bisa mengembalikan kekuatan Islam 

melalui terobosan-terobosan baru. Upaya akan hal itu bisa dimulai dari hal 

yang sederhana yakni dengan cara memperkenalkan para peserta didik pada 

tokoh-tokoh Islam masa kini, seperti, Aziz Sancar dimana saat ini ia adalah 

seorang profesor biokimia dan biofisika di Universitas North Carolina School 

of Medicine, selain itu, ada tokoh yang pernah dianugerahi Fields Medal pada 

tahun 2014 bernama Maryam Mirzakhani juga perlu kiranya diperkenalkan 

kepada para peserta didik, selain itu, mereka perlu juga diperkenalkan dengan 

Ahmed Hassan Zewail seorang ilmuwan sains dan peraih Nobel pada tahun 

1999 dalam bidang kimia asal Mesir. 
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Dengan memperkenalkan para peserta didik dengan para tokoh muslim 

kontemporer tersebut, dapat menjadikan mereka bersikap lebih optimis dan 

merasa yakin bahwa Islam saat ini masih memiliki potensi yang besar berupa 

sumber daya manusia yang unggul. 

C. Kelebihan dan Kekurangan Buku Teks Pelajaran Bahasa Arab 

Setelah membaca, serta menganalisis buku teks pelajaran bahasa Arab 

kelas X, buku teks pelajaran bahasa Arab kelas XI, dan buku teks pelajaran 

bahasa Arab kelas XII kurikulum 2013 yang mana pada saat ini digunakan 

sebagai bahan ajar di Madrasah Aliyah diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa 

terdapat beberapa kelebihan, selain juga tentu saja kekurangan dari ketiga buku 

teks pelajaran bahasa Arab tersebut. Terkait kelebihan dan kekurangan yang 

dimaksud selanjutnya akan disajikan dalam uraian di bawah ini: 

1. Kelebihan dari Buku Teks Pelajaran Bahasa Arab 

Secara keseluruhan, buku teks pelajaran bahasa Arab di Madrasah 

Aliyah kurikulum 2013 telah relevan untuk digunakan sebagai bahan ajar bagi 

para peserta didik pada jenjang Madrasah Aliyah di Indonesia. Kosakata yang 

digunakan oleh ketiga buku teks pelajaran bahasa Arab saat ini juga cukup 

menarik dan lugas sehingga hal ini dapat mendorong semangat para peserta 

didik untuk mempelajari materi yang dimuat dalam buku teks tersebut sampai 

tuntas. 

Selain itu, dalam hal aksesibilitas, buku teks pelajaran bahasa Arab ini 

dalam versi digitalnya juga mudah diperoleh secara bebas, dan gratis. Namun, 
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bukan berarti buku teks pelajaran bahasa Arab yang digunakan saat ini tidak 

memiliki kekurangan sama sekali. Pada beberapa aspek tertentu buku teks 

pelajaran bahasa Arab tersebut, masih menyisakan kelemahan, dimana hal itu 

dapat dilihat pada uraian berikut ini. 

2. Kekurangan dari Buku Teks Pelajaran Bahasa Arab 

Adapun kelemahan yang ada dalam buku teks mata pelajaran bahasa 

Arab di Madrasah Aliyah kurikulum 2013 ini secara umum adalah minimnya 

porsi dalam aspek peningkatan keterampilan menulis mahārat al-kitābah. 

Pembahasan materi dan soal untuk keterampilan menulis mahārat al-kitābah 

terlalu sedikit apabila dibandingkan dengan keterampilan berbahasa lainnya 

seperti keterampilan menyimak mahārat al-istimā’, keterampilan membaca 

mahārat al-qirā’ah, dan keterampilan berbicara mahārat al-kalām. 

Lemahnya aspek keterampilan menulis mahārat al-kitābah dalam hal 

ini tentu tidak bisa diabaikan begitu saja. Keterampilan menulis bagi para 

peserta didik haruslah dipandang sebagai permasalahan yang pelik namun 

penting. Sebab, keterampilan menulis bukan sekadar kecakapan yang bersifat 

elementer yang mana cukup ditentukan oleh faktor alam atau bawaan semata. 

Namun lebih dari itu, keterampilan menulis mahārat al-kitābah ini selain 

menyangkut persoalan kemahiran dalam merangkai kata atau kepiawaian 

memilih diksi saja. Keterampilan menulis juga—pada tahapan tertentu—

sangat melibatkan pengalaman, latihan, dan juga motivasi dari si penulis. Oleh 
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karenanya, aspek peningkatan keterampilan menulis mahārat al-kitābah bagi 

para peserta didik haruslah diberi porsi yang cukup. 

Selain daripada minimnya perhatian buku teks pelajaran bahasa Arab 

di Madrasah Aliyah pada kurikulum 2013 terhadap aspek keterampilan 

menulis dalam dimensi material atau konten. Buku teks pelajaran bahasa Arab 

tersebut juga lemah pada dimensi teknis-metdologis yakni absennya metode 

atau teknik dikte untuk melatih keterampilan menulis mahārat al-kitābah bagi 

para peserta didik. Beberapa metode atau teknik yang cukup efektif dalam 

meningkatkan keterampilan menulis mahārat al-kitābah adalah teknik dikte 

imla’ dan mengarang insya’. 

Dalam ketiga buku teks pelajaran bahasa Arab di Mdrasah Aliyah pada 

kurikulum 2013 yang menjadi objek kajian oleh penelitian ini, metode dikte 

guna meningkatkan keterampilan menulis masih belum terimplementasikan. 

Mengingat akan pentingnya metode dikte ini, maka buku teks pelajaran 

bahasa Arab juga perlu memasukkan teknik dikte dalam proses pembelajaran 

terutama pada tahapan latihan soal. Dengan diterapkannya dikte sebagai 

metode atau teknik pembelajaran bahasa Arab maka para peserta didik tidak 

hanya terampil dalam membaca tulisan berbahasa Arab, namun juga dapat 

melatih pendengaran, dan fokus dari para peserta didik sehingga mereka 

mampu dan terampil dalam menulis dalam bahasa Arab secara mahir dan 

benar. Dengan demikian pengetahuan atau informasi serta empat keterampilan 

berbahasa yang diserap oleh peserta didik menjadi lebih integral atau terpadu. 
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Selanjutnya, masih dalam pembahasan terkait kelemahan yang ada pada 

buku teks pelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah pada kurikulum 2013 

ini, di antaranya adalah bahwa buku teks pelajaran bahasa Arab tersebut 

sangat didominasi oleh tema-tema yang memiliki dimensi keislaman. Dengan 

kata lain, buku teks pelajaran bahasa Arab yang digunakan dalam proses 

pembelajaran saat ini terlampau banyak menggunakan simbol-simbol 

keagamaan terutama agama Islam. Dalam sebuah buku teks—selain daripada 

buku teks pelajaran agama tentunya—penggunaan simbol-simbol keagamaan 

sebaiknya sedapat mungkin dihindari. Alangkah lebih baiknya apabila simbol 

keagamaan tadi diganti dengan kosakata lain, namun yang tetap mengusung 

semangat ataupun nilai-nilai yang dianut oleh agama Islam atau apabila 

dimungkinkan lebih baik lagi apabila buku teks pelajaran bahasa Arab 

tersebut dimasukkan atau diinkorporasikan dengan kosakata yang berkaitan 

dengan isu-isu penting seperti globlalisasi, kapitalisme, kesetaraan gender, 

dan tema-tema besar kemanusiaan lainnya. Dengan mengangkat tema-tema 

kemanusian tersebut, peserta didik akan terlatih untuk bersifat lebih empati 

terhadap sesama, peka terhadap keadaan lingkungan sekitar mereka, sehingga 

secara perlahan tapi pasti tumbuh dan berkembang kesadaran kritis dalam diri 

mereka. 

Adapun untuk lebih spesifik, kelemahan ataupun kekurangan yang 

terdapat pada buku teks pelajaran bahasa Arab ini, dapat dilihat dari beberapa 

aspek yang antara lain adalah aspek: kesesuaian materi; teknik penyajian 
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materi; bahasa, keterbacaan, dan grafika; tugas, dan latihan soal; dan yang 

terakhir adalah aspek aksesibilitas dari buku teks pelajaran bahasa Arab itu 

sendiri. Untuk lebih jelasnya terkait beberapa aspek tersebut, bisa dilihat 

uraiannya sebagai berikut: 

a. Kesesuaian Materi; 

Sebuah buku teks pelajaran bahasa Arab memainkan fungsi yang 

sangat esensial bagi keberlangsungan suatu proses belajar-mengajar di 

kelas yaitu sebagai sumber informasi bagi para guru sera bagi para peserta 

didik. Untuk itu, relevansi materi yang termuat dalam sebuah buku teks 

pelajaran bahasa Arab dengan kehidupan riil para pembelajarnya yang 

tidak lain yakni peserta didik itu sendiri seyogianya merupakan hal yang 

tidak bisa dianggap remeh. Materi kebahasaan yang ada pada sebuah buku 

teks pelajaran haruslah sesuai dengan kehidupan para peserta didik agar 

pengetahuan yang mereka peroleh nantinya dapat operatif dalam kehidupan 

mereka. Dalam hal ini, ketiga buku teks pelajaran bahasa Arab yang 

dipakai dalam proses pembelajaran bahasa Arab pada kurikulum 2013, bisa 

dikatakan sangat abai terhadap aspek ini. 

b. Penyajian Materi; 

Temuan yang diperoleh dari hasil pembacaan terhadap ketiga buku 

teks pelajaran bahasa Arab menunjukkan bahwa cara yang diterapkan oleh 

ketiga buku teks pelajaran bahasa Arab tersebut dalam hal penyampaian 

materi masih cenderung menggunakan metode konvensional dan tampak 
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kurang variatif. Jika buku teks pelajaran bahasa Arab dengan format 

penyajian materi semacam ini dipaksakan untuk tetap digunakan sebagai 

bahan ajar di kelas, konsekuensinya ialah para guru perlu bekerja lebih 

kreatif lagi dalam hal penyampaian materi yang ada pada buku teks 

tersebut, yang mana hal ini justru akan memakan waktu, sehingga proses 

belajar-mengajar menjadi kurang efisien. Singkatnya, buku teks pelajaran 

bahasa Arab saat ini menjadi kurang efektif untuk digunakan dalam proses 

pembelajaran di kelas. 

c. Bahasa, Keterbacaan, dan Grafika; 

Idelanya, satu buku teks pelajaran bahasa Arab diperuntukkan bagi 

seorang peserta didik saja. Artinya, kepemilikan buku teks pelajaran bahasa 

Arab harus mencapai mencapai rasio 1:1. Ditinjau dari aspek ini, buku teks 

pelajaran bahasa Arab masih belum memenuhi sarat ini, sebab satu buku 

teks pelajaran bahasa Arab tidak hanya diperuntukkan bagi seorang peserta 

didik. Selain daripada itu, buku teks pelajaran yang digunakan masih 

memiliki kesalahan dalam hal penulisan, penggunaan bahasa yang kurang 

menarik dan kurang sesuai dengan perkembangan peserta didik, atau tidak 

penggunaan bahasa dan keterbacaan yang baik, dan juga grafika yang 

belum benar-benar fungsional. 

Selanjutnya, pada aspek keterbacaan yang meliputi tingkat 

kemudahan bahasa baik dari sisi kosakata, kalimat, paragraf, dan wacana, 

masih terlalu mudah bagi para peserta didik. Dengan kata lain, dalam hal 
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kepadatan gagasan dan informasi yang ada buku teks pelajaran bahasa 

Arab Madrasah Aliyah kurikulum 2013 ini, masih sangat lemah. Wacana 

yang ada pada buku teks pelajaran bahasa Arab Madarsah Aliyah 

kurikulum 2013 ini banyak didominasi unsur-unsur perkotaan dan 

kalangan elit dengan kelas ekonomi menengah ke atas. Simbol-simbol 

yang digunakan pun sangat mencerminkan akan hal tersebut. Dalam 

hubungan itu, materi yang termuat dalam buku teks tersebut akan lebih 

mudah dipahami oleh peserta didik yang memang terbiasa dengan lingkup 

perkotaan dibanding dengan peserta didik yang tinggal dan dibesarkan di 

wilayah pedesaan di tepi Indonesia. Hal ini tentu disebabkan adanya 

persamaan latar belakang dan persamaan kebudayaan antara pembaca atau 

peserta didik yang tinggal di kota dengan isu yang diusung oleh buku teks 

pelajaran bahasa Arab ini. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa buku teks 

pelajaran bahasa Arab terutama kelas X, dan XI lebih kontekstual bagi 

peserta didik yang tinggal di daerah metropolitan. 

Sedangkan apabila dilihat dalam hal yang berhubungan dengan 

kemudahan membaca bentuk tulisan atau topografi, lebar spasi dan aspek-

aspek grafika lainnya, ketiga buku teks pelajaran bahasa Arab ini masih 

memiliki tingkat kemenarikan yang cukup rendah, sebab memang bahan 

ajar yang ada belum benar-benar sesuai dengan minat para peserta didik, 

gaya tulisan yang masih monoton, serta sedikit sekali dalam penyajian 

idiom dengan tatabahasa baku. 
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